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BERÄTTELSE OM ROXUNG KARL DEN ELFTES

FÖRMYNDARE.

FOHSTA KAPITLET.

OM HERTIG ADOLF JOHAN.

l\.onung Karl Gustafs yngre Lror, hertig Adolf Johan,

var född på Stegeborg den 11 October 1629. Redan

vid tio års ålder förlorade han sin mor, pfaltsgrefvinnan

Katarina. Den tidiga saknaden af hennes allvarliga och

ömtna ledning har måhända bidragit till de fel och be-

synnerligheter, som sedermera röjdes i denne furstes lyn-

ne. Krislinas brokiga och underliga hoflefverne, i hvil-

let han snart nog blef indragen, torde ock hafva sin andel

hSri. Han var blolt sexton år, knappt mer än en gosse,

och hade ännu både hofmäsfare och informator, när

drollningen tillslSlHe en i början hemli::; förlofning mel-

lan honom och den likaledes sextonåriga Elsa Beata Brahe,

dotter af grefve Per*). Delta stod i sammanhang med
den ynnest, drottningen vid snmma tid också i öfrigt

visade sistnämnde grefve, just under det hon å andra

sidan mer och mer ådagalade sin ovilja mot hans med-

tällarc, Axel Oxensljerna.

Samma år förordnade hon ock till Adolf Johans

guvernör den sedermera blifvande gunstlingen Sleinberg.

Valet var ej lyckligt. Mellan hofmästaren och den unge

furslen, båda varande af elt våldsamt och svårt lynne,

*) Kgl. Bibi. Celses samling. Karl Gustaf till Job. Matthis
d, 26 Jun 1646.

Fryxellt Ber. XIII. *
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uppslodo snait sh lififiiga Irälor, all man måsle skilja

dem åt ') oftli sl<a(Ta cii annan liofmästare.

Adolf Johan saknade ej lällliet alt lära. En mängd
lians cgenliändiga iippialsrr och bref äro väl stafvade och

jncJ sammanhang hopfogade, och beviltna dessutom kän-

nedom af (Icre främmande språk **).

Hos Krislina var han för det mesla väl anskrifven

och åtnjöt stora bevis af hennes y""est. Redan tidigt

fick han ett årsundcrhåll af 5000 riksdaler. Vid 20
ars ålder utnämndes han till cifver-kammarherrc, med
6000 riksdalers lön derlill. Vid 22 års ålder blef han
den Siore Torslenssons eflerlrädare som generalguvernör

öfver "NVcslergötland, Halland, Dal- och AVcrmland; år-

Jiga lönen 12,000 riksdaler, jemnte bibehållande af båda

de föna. Ar 1655 blef han riksmarskalk, hvilken syssla

lian dock följande året nedlade, troligen i anledning af

något missförslåud med Krislina. Della blef dock snart

Lilaggdt, ty litet före afsägclscn berättas hon hafva lof-

vat honom 40,000 riksdaler årligen; ett loHc, hvilket,

om det verkligen gafs, dock aldrig gick i fullbordan.

Hertig Adolf Johan hade ett för honom och andra

sv3rl lynne. Stel och högdragen i sällskap, stötte han

redan derigenom från sig mångas hjertan;än mer genom
en städse växande egenkärlek, hvilken gjorde, alt han

aldrig tålde motgångar eller motsägelser, utan lemnade

vid sådana tillfällen fritt lopp åt silt missnöje. Kgen-

lärleken kunde dock ej helt och hållet qväfva medve-

tandet deraf, nit han icke förtjcnle, aningen derom, att

han icke ägde de sinas tillgifvenhet. H;in sökte ej med
Sndradt uppförande återvinna denna tillgifvenhet, utan

påstod, alt felet låg hos hans omgifning, alt de icke

gjorde honom rättvisa, alt de motgångar han rönle, kommo
af deras slämplingar m. m. Både sig och andra plågade

han oupphörligt med dylika misstankar; och med ohej-

dad tunga gaf dem fritt lopp i ofta de hårdaste och orätl-

') Riksark, Förteckning öfver Slegcborgs arkiv.

") Itihurk, Stcgeborgs arkiy.



visaste beskyllningar. Af dessa skäl Mef han också mer

och mer öfvergifven af alla rättänkande personer och i

deras ställe omgifven af endast fala och föraktliga

smickrare.

I förening med dessa egenskaper hade han ett städse

oroligt lynne, som aldrig lemnade hvarken honom eller

atidra i fred; derjemnte själsgåfvor, tillräckliga för att

anställa trätor och förargelse; men otillräckliga för alt

med klokhet anlägga och genomdrifva ett enda företag.

Redan tidigt visade sig spåren af hertigens blifvande

lynne. Den sextonårige furstens träta med Sleinberg

bafva vi nyss omnämt. Som general-guvernör kunde han

ej trifvas i Göteborg, ty der rar för stilla och tyst och

han längtade och brakade mycket för att komma derifrån *).

Samma år eller 1649 klagade han, att brödren Karl

Gustaf visade honom för liten aktning och tillgifvenhet
j

och denne sednare varnade redan nu och bad Adolf

Johan att icke såsom hitintills för hvem som häldst och

med bitter öfverdrift utlåta sig om dem, som hade olyc-

kan att misshaga honom **). Ett sådant hårdt yttrande

ådrog honom en utmaning af Klas Tott, hvars följder

dock Kristina afböjde. — När hertigens första gemål dog

barnlös i April 1655, kom han med sin svärfar, Per

Brahe, i en ganska obehaglig arfsrättegång, hvilken vis-

serligen bilades; men efterlemnade ömsesidigt missnöje.

Efter Kristinas afsägelse, företog Adolf Johan några

utrikes resor, under hvilka man hviskade om en tillärn-

nad äktenskapsförbindelse mellan iionom och prinsessan

Henrietta Katarina af Oranien'**), samt verkligen under-

handlade om en dylik med pfaltsiska furstinnan Sofia.

Ingendera gick i fullbordan.

') Biksark. Svenske mäns bref. L. v. d. Linde till Adolf
Johan. Jul. 1649.

•') Riksark. Svenske mäns bref. L. von dar Linde till

Adolf Johan d. 31 Jan. och 26 Jul. 1649.
•*') Riksark. Stegeborgs arkiv. Appcibora till Adolf Johan,

Haag den lo Febr. 1637.



Adolf Johan hade emellerlid numera hvarken någon

viss befattning eller några betydliga inkomster. Brodern,

konung Karl Gustaf, var orolig både öfver detta förhål-

lande och öfver sättet att detsamma afhjelpa. Jag kän-

ner, sade han, min bror hertigen Han är underlig

till sinnes och icke all lila på; torde ock framdeles

komma mycket ondt åstad. Sluteligen tog konungen

honom till sig i polska kriget, der han i viss grad åda-

galade både mod och skicklighet. När konungen derföre

1657 tågade mot Dannemark , utnämndes Adolf Johan

till generalissimus öfver de i Preussen qvarlemnade trop-

parna. Men här spordes snart obehagliga tvister. Her-

tigens uppförande väckte missnöje och smygskrifter på-

stodo, att han visade vald, hatade den ena och gynnade

den andra, båda lika öfverdrifvet o. s. v. Adolf Johan

fick underrättelse om dessa skrifter och ålade ungdoms-

vännen och medbrodern i befälet, Lorents von der Linde,

att utleta och straffa smygförfattaren; men denne hade

gömt sig alltför väl, och ulletandet ville icke lyckas*).

Detta, jemnte åtskilligt annat, väckte hertigens förbittring

mot Lorents von der Linde sjelf, och det i ganska hög

grad. Med vanlig upprigtighet skref denne sednare: jag

finner, att eders fursleliga nåde har mot mig fatlat

mycken ovilja, derföre att jag ej kunnat gilla några
vidtagna åtgerder. Delta misshag går ända derhän,

alt eders fursteliga nåde icke blott lemnar mig i okun-

nighet om det, som vårt gemensamma uppdrag rörer;

ulan ock, att eders fursteliga nåde blifver vid åsynen

af min person allererad och visar uppenbar motvilja

och afsky. Ja vid bordet och i närvaro af många^
och af hvem som häldst, talar eders nåde högt öfver

mina fel, och lägger der bittra ord och svåra beskyll-

ningar till, så alt de skura mig djupt i själen. Oud
förlåte eders fursteliga nåde, som har hjerla att så

kandtera en gammat och trogen tjenare, hvilken fast

*) Kongl. Bibi. i Stockholm manuscript, Heydenrichs Hfst.

von Hpr/off Adolf Jnhann.von Herzog Adolf Johann



annat förskyllt ! — Eders fursteliga nåde påslår, att

jag tillställer hemliga stumplingar och partier emot

eders nåde; men jag säger försann, alt så icke är.

Jag har ofta klagat, och eders fursteliga nåde må
förlåta mig det, men jag klagar ännu och icklagar,

alt eders nåde är så benägen till misstankar och till

att fara ut mot sina medmenniskor i hårda omdömen,
hvilka ej kunna bevisas. Dessa misstankar och be-

skyllningar stifta mycket ondt, och alla, som äro kring

eders fursteliga nåde, få deraf ofta och oskyldigt lida;

så alt till slut ingen hederlig karl kan der stanna

qvar. Jag säger för sanning ! kan ej eders fursteliga

nåde komma öfverens med mig, så går det ej heller

med någon annan. Också ligger redan eders furste^

liga nåde i träla med andra här varande personer,

hvilka jag dock anser för hederliga och brafva män.
För Guds skull, eders fursteliga nåde, var öfverlygad

om, att jag menar väl, och lägg bort de orättvisa

misstankar och bittra beskyllningar, med hvilka eders

furslcliga nåde plågar och förföljer sin nästa! *)

Tvisten blef i någon mån bilaggd; men då de sven-

ska i Preussen varande tropparna kommo i än svårare

belägenhet, och då äfven Karl Gustaf ogillade ett och
annat i Adolf Johans åtgerder, hlef denne förtörnad och
ville genast fara hem. Karl Gustaf bad och befallde ho-

nom dröja pä sin plats; ty hans bortresa skulle oroa
och nedslå soldaternas mod. Freden med Polen vore

ock nära att afslulas. Del blefve alltså för Adolf
Johan ärorikast att afvakta den, och således bringa
verket till godt slut o. s. v. **). Men Adolf Johan för-

klarade, att han ändå ämnade resa, och han öfvergaf

verkligen sitt beläl, utan att dertill hafva fått tillstånd **').

') Riksark. Svenske mäns bref, Lorents von der Linde
till Adolf Johan, d. S och 13 Mars och 11 April 16S8.

**) Riksark. Zwejbriickiana. Karl Gustaf till Adolf Johan
d. 6 Aug. 1659.

*'*) S. st. do d;o d. 12 Aug. 1659.
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Kail Gustaf blef myckel uppbragl; och Lannade honom
liårdt för detta förakt mot gifna befallningar; hvarpä

hertigen tills vidare försattes ur all verksamhet. Delta

tilldrog sig i Augusti 1639.

Så slodo sakerna, när Karl Gustaf nedladcs i den

sjukdom, som blef hans sista.

ANDRA KAPITLET.

KA.RL GUSTAFS TESTAMENTE.

Med ojcmn heba hade Karl Gustaf länge anat sin

snart förestående död. Redan 1656 sade han : jag vill

i händelse af milt frånfälle sälta hertig Adolf Johan
som riksmarsk in uti rådet. Han är ej alt lila på;
men med drolsen öfver sig, och amiral, kansler och

skattmästare under sig, förmår han, stängd mellan

dem, ingenting ondt åstadkomma.

Vid den tiden fruktade Karl Gustaf, att Adolf Jo-

han skulle för Karl den elfle blifva en sådan farbror,

som Kail den nionde varit för Sigismuntl. Må hända

har Adolf Johan under de sedermera förflutna åren ge-

nom sina fel och besynnerligheter så från sig aflägsnat

minnena, alt Karl Gustaf ansåg honom ej mer kunna

blifva farlig. Vid uppgörandet af sitt testamente år 1660
visade nemligen konungen mindre farhåga för Adolf Jo-

hans ärelystnad, än för svenska högadelns republikanska

planer.

Aren 1658 och 1659 hörde man konungen ofta

tala om rikets förvaltning under en möjligtvis inlrätfande

minderårighet. Sjelfva kärnan af hans dåvarande plan

var den, alt Magnus Gabriel De la Gardie skulle blifva

rikskansler och sålunda förnämsta ledaren af den nya

förmyndarestyrelsen. Flere gånger yppade han denna

sin önskan för De la Gardie och för Maria Eufrosyna

,

men båda sökte ständigt och på det enträgnaste afböja

det vådliga anbudet; äfven derföre, att De la Gardie



ville häldie, som riksniarsk , forlgå pä sina förfäders

krigislo Laun. För systerns böner lofvade Karl Guslat*

alt till en lid uppskjuta utnämningen, icke alt afstå der-

ifrån ; ly, sade han
,
jag anser De ta Oardie vara den

skickligaste, och behöfver dessutom en kansler, icke

bloll för riket, utan ock för min son. Saken var den,

att De la Gardie genom sina förra strider mot Oxen-
stjernorna och genom sin utländska börd ansågs vara i

någon spänning mot gamla svenska högadeln. Deremot

var han, såsom giit med Karl den tiondes syster, nära

förenad med konungahuset. Alt han, i följe af dessa

förhållanden, skulle blifva ett stöd för samma konunga-

hus och mot högadeln; detta var egentliga skälet, hvar-

före Karl Gustaf till den vigtiga platsen valde en per-

son , lör hvilken han i öfrigt aldrig hyste hvarken vän-

skap eller förtroende i någon utmärktare grad; en per-

son, öfver hvilken lian just de sednare åren flere gånger

yttrat ganska stort missnöje.

Karl Gustafs första sjukdom under riksdagen i Gö-
teborg drog äfven ständernas uppmärksamhet till detta

ämne. Den 2 Febr. 1660 anmälde de sin önskan, .Ttt

konungen måtte för ali oförmodlig händelse förordna

om prinsens uppfostran och tillsvidare förmyndcrskap

(»provisionel tutel»).

Några dagar härefter var det, som Karl Gustaf in-

sjuknade för andra gången, och till döds. Nu skulle de

förut sväfvande planerna bringas till stadga och verkstäl-

lighet. De la Gardie sjelf vistades som fredsombud i

Oliva; men hans i Göteborg varande gemål, Karl den

tiondes syster, förnyade äfven nu sina böner, alt hennes

man måtte förskonas från kanslers ämbetet. Konungens
vilja var dock orubblig. Tillika beslöts att utnämna her-

tig Adolf Johan till riksmarsk och att sätta honom i

denna egenskap öfver riksdrotsen, samt tillika anförtro

honom som generalissimus fästningarna och hela krigs-

magten till lands; och slutligen att till riksskattmästare

förordna Herman Fleming. Han och hertigen skulle

jeranle De la Gardie mot aristokratien stödja konunga-
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magien; den lörre för släglskapcns skull; den sednnie

såsom ovän ined rådsparliet sedan droltning Kristinas lid

och än nicr genom sin benägenhet för reduktionen.

I allmänhet hvilar öfvcr tillkomsten af detta testa-

mente mycket mörker. Karl Gustaf tjckes dock här som

öfverallt hafva sjelf varit den ledande tanken; KInensleen

lånade sin hand dcrtill; Adolf Johan och Hedvig Eleo-

nora slodo väl som mer eller mindie sysslolösa vittnen.

Innehållet var, alt enkedroltningen skulle med tva röster

föra ordet i en förmyndare-regering, bestående af först

hertig Adolf Johan såsom marsk och vice ordförande;

derpå drolsen Per Ihahe, amiralen Karl Gustaf Wran-
gel, kanslern Magnus Gabriel De la Gardie och skall-

mästaren Herman Fleming. Styrelsen skulle förvallas ef-

ter Sveriges lag och »vanliga regeringsform»; dock blefvo

dessa sednare tvcnne ord efteråt på konungens befallning

utstrukna.

Testamentet hade sina betänkligheter. Olagligt var

alt i rådet, der endast svensk adel ägde laga plats, in-

sätta hertigen, en främmande furste. Olagligt eller åt-

minstone ovanligt var drottningens ordförandeskap och

deltagande i regeringen; likaså marskens uppflyttande öf-

vcr drolsen. Vådligt var detta sednare i anseende Ull

Per Brahes kända stolthet och inflytande. Valet af per-

soner gaf också ämne till anmärkningar. Hedvig Eleo-

nora var i allo en obetydlighet; Adolf Johan redan känd

och af konungen sjelf öppet ölvei klagad för cgenkiirlek,

nycker och våldsamhet; De la Gardie, med vacklande

lynne, grundsatser och hushållning, var likaledes ai ko-

nungen ofta och häftigt ogillad; slutligen Herman Fleming,

nära halfdöf och med slräft lynne, frånstötande umgängs-

sätl och af denna anledning samt för reduktionens skull i

ovänskap med hela adeln; dertill så sjuklig, att konun-

gen på samma gång måtlc ål honom förordna en med-

hjelpare. Dessa fyra skulle, jemute äldre medlcnnnarne

Per Brahe och Karl Gustaf Wrangel tillsammans styra

Sverge. Man ville påslå, alt Karl Gustaf med detta te-

stamente mera afselt sonens äa rikels trygghet och väl.



Tcsfamcnlets innehåll var i hufvudsalcn bestämdt

redan d. 8 Febr. Konungens död ansågs sälcer sedan

d. 10 och inträffade d. 13. Märkeligt är, alt testamen-

tet icke imder liden blef enligt vanan föredraget för rå-

det och de församlade ständerna. Det tycks, som konun-
gen väntat motstånd och ogillande. Han sökte gång efter

gång genom budskickningar vinna Per JJrahe lör sin pLn.

Men denne svarade undvikande, och antingen var, eller

gjorde han sig sjuk för att slippa allt närmare della-

gande i saken, vare sig för eller mot. Ryktet om ko-

nungens plan spridde sig dock bland de bättre under-

rättade och väckte inom rådet och ridderskapet dt doft

sorl af ovilja, en tyst förberedelse till framtida motstånd.

A andra sidan arbetade hofpartiet för sin sak. Fiillmag-

lerna för de nya riksförmyndarne ställdes i ordning.

Sjellva testamentet, dock ännu ej renskrifvet , låg färdigt

och konungen bad Adolf Johan påminna om dess under-

lecknaude, så snart det afgörande ögonblicket nalkades.

Detta kom, då läkaren midnattstiden mellan den 12 och

15 Februari tillkännagaf, att konungen ej hade många
stunder öfriga. Genast tillkallades hertigen och några

för ögonblicket i rummen varande riksråd. Ehicnsteen

upp!;iste för dem testamentet, hvarpå konungen fiäg.ide,

om någonting vore dernnol alt invända, Ehuru miss-

nöjda med innehållet, viile lådsherrarna likväl icke oroa

den döende koJumgcn , hvarlöre den äldste bland dem

,

Karl Mörner, svarade ett kort nej! Nu uriderskref ko-

nungen både riksförmyndarnfs fullmagier och testamen-

tet, samt tillade: jag hoppas, att riksdrotset ej heller

misstycker, det jag satt min broder öfvcr honom i re-

geringen. Läkaren förböd allt vidare talande, och inom

en timme dercftcr tillslötos konungens läppar för evigt*).

*) Kongl. Bibi. i S(oc';lwlm msrpt. Hejdcnrrich Historia

v. lleriz. Ad. Johnnii.
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TREDJE KAPITLET,

TVISTEN OM TESTAMENTET.

Knappt liade konungen aflidit, förrän Adolf Johan

]at tillkalla de i rummen närvarande rådslieriarna. Man
beslöt, att slädens portar skulle stängas, och hertigen

skickade pä stående lot Klas liålamb till Per IJrahc med
befallning alt i denne sednarcs boning sammankalla rådet

till kl. älta följande jnorgon. Dcij^å skildes man ät och

hertigen lade sig alt hviia. Klockan var omkring två pu
natten.

Men om en stund kom Rålamb tillbaka med den

hälsning, att Brahe redan förut af sig sjelf sammankallat

rådet och det redan till kl. 7 på morgonen; men alt

herligen ej borde då infinna sig, ly del ginge ej an
att så orncdelbart efter konungens, en broders, död

visa sig ojfenlligt. Beremot kunde hertigen gerna un~
der nattens mörker nu genast komma till en förbere-

dande vfverläggning med drolsen. Adolf Johan slet,

upp, klädde sig, lät framköra den kungliga vagnen och

åkte till Brahe. Denne låg ännu till sängs. Han frå-

gade genast efter konungens sista vilja, och hertigen

berättade testamentets innehall. Efter dess afhörande

utbrast riksdrotscn: jag ber eders durchlaucht icke på
förvändt sätt behandla denna vigliga sak, ulan lyda

mina råd; de mena nu, som alltid, väl. Hertigen

svarade: jag har alllid velat följa eders excellcnces

trogna råd; men kan ej förakta min nftidne konungs
och broders vilja; och har hvarken eftersträfval delta

förmynderskap, ej heller förut vetat dcrom. — Brahe

afbröt: tiderna äro farliga, och gerna ville jag om
möjligt söka afsked; men ers durchlaucht kan ej del-

taga i rådets öfverläggningar, innan ers durchlaucht

der hlifvit lagligen intagen. — Hertigen sade. salig

konungen har redan genom detta testamente insatt mig
i rådet och befallt mig att derttädcs i enkedrottnin-
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gens frånvaro (illiännagifva hans sista vilja. — liralie

återtog: jag råder ingen att trvga sig in bland Svea

rikes råd. Salig konungens sista förordnande är i

många hänseenden godt; men Wrangel har ock sam-
me konungs löfte om riksmarsks ämbetet och dertill

hären i sin hand. Ers durchlaucht må betänka, hvad
han skall säga om en sådan förändring. Jag sjelf

vill gerna utom tjensten vika för eders durchlaucht

såsom för en furstlig person; 'men jag vill ej under

min ämbetstid se nedsatt den syssla, jag så länge före-

stått. — Hertigen invände: jag hoppas dock, att eders

excellens ej misstycker detta företräde, då jag likväl

är broder till den aflidne konungen. Sä fortgick sam-

talet, tills det led inemot morgonen, och riksråden bör-

jade ankomma. Klas Bjelkensljerna inträdde först. Her-

tigen bei ältade honom förhållandet, men hvarken han
eller Brahe ville ytterligare utlåta sig derom. Hertigen

gick, men mötte i yttre rummet de kommande riksrå-

derna , Gustaf Bonde och Ture Sparre. Afvcn för dessa

omtalade han ställningen, betygade sin trohet, m. m.

men äfven dessa svarade blott med sorgebetygelser öfver

konungens död, och ville alldeles icke inlåta sig i den

andra frågan *).

Vid liemkomslen uppvaktades hertigen af prcste- ocli

borgare-ståndens talemän, biskop Enander och borgmä-

slar Prytz, båda honom tillgifna. På dessas råd tog han

till sig testamentet och riksförmyndarefullmagterna. Tro-

ligen öfvcrl.idcs ock om de mått och steg, som ytterli-

gare borde till hans fördel vidtagas.

A andra sidan samlades rådet hos Per Brahe **).

Denne talade mycket och ifrigt mot testamentet. Eder

*) Berättelsen om hela detta nattliga uppträde grundar sig

på anförda Heydcnreichs historia, hvilken troligen är

nedskrifven enligt hertigens egna uppgifter.

**) Frän d. 9 till och med d. 18 Febr. har författaren c.j

kunnat finna något rådsprotokoll. Måhända fördes intet

sådant. Öfveriäggningsämncna voro ömtuh'ga, och ä ena

eller andra sidan kunde fritaliga erd föranleda framtida
räfst; såsom äfven sedcrmeia förs'.>ktes..
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lång öfverläggning beslöts all på eftermiddagen meddela

dess innehåll åt ständerna. Så skedde. Kralie förde or-

det och föreställde vidlyftigt alla verkliga eller förmenta

olagligheter deri , samt dessutom, huru både för nket

ocli för unga konungen det vore ganska vådligt alt i her-

tigens hand lemna så stor andel i regeringen och derlill

landets hela krigsmagt. Ständerna lofvade taga saken i

iioiia öfvervägande.

Denna öfverläggning hölls dagen derpå eller den 14

Febr., en vigtig och orolig dag. Dagen var vigtig. Det

gällde icke blott den tillfälliga frågan om rikets nu blif-

vande förvaltning, utan ock den stora frågan, huruvida

riket skulle anses som ett konungahusels enskilda aif,

hvarom den döende konungen ägde efter sitt eget godt-

firmande att utan ständernas hörande och bifall (Öroidna.

Dagen blef ock orolig. Då saken hos adeln förodrngs,

hördes der många hårda ord mot testamentet och dess

olaglighet, och någon lät förstå, att konungen vid dess

författande matte hafva varit af sjukdomens yrsel betagen,

o. s. v. Andteligen blef omröstningen derom klassvis

företagen. Tiedje klassen kom först med sitt betänkande.

Det framställdes af Klas RFdamb på följande sätt: salig

konungens Icstamcnic brvisar hans gudsfruktan nck

fosterlandskärlek och bör äfvcn derföro af oss högt

vördas. — Det kan dock ej hafca magi att kullslä

rikets grundlagar ; och dessutom går fädcrncslandels

välfärd framför allt. Vi finna, alt mot testamentet

kunna följande insagor med skäl göras: l:mo Att cn-

kcdroltningcn deltager i regeringen och der bekommer

tvrnne röster; delta strider mot både lag och sedvän-

ja, äfvcn mot försigtighei; Ig der fordras en man, om
ej platsen skall komma i vanvördning. 2:do Att mar-

sken dcruli sättes öfver drolsen, slridcr ock emol Sver-

ges lag. 5:iio Samma tag bjuder, all rikets rad skall

beslå af infödda svenska adels eller riddcrsmän. Her-

tigen, ehuru i Svcrgc född, är dock icke af svensk

adlig, utan af tysk furstclig ätt, ej heller pä riddar-

husct intagen. 4:to CJli tcslamcnlet finnas vader ut-
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slruJcna; det är således egentligen ett blod utkast, ej

ännu förbindande till eflerlcfnad; och det så mycket

mindre, som det ej blifvit inför rådet och ständerna

föredraget och af dem gilladt. S:to Fäderneslandets

säkerhet må ej heller förbigås, Menniskan är rj nå-

gon Gud. Begären kunna stundom förleda äfven den

stadigaste man; och ej mindst de höga och stolta an-

dar. Vi påslå icke, all hertig Adolf Johan är oför-

mögen att styra sina sinnesrörelser ; men länkas kun

den händelse, att han genom tillfället varder frestad

till åtrå eflcr konungslig höghet och krona, hvarigr-

nom riket och unga konungen kunna komma i osä-

kerhet. Vi af tredje klassen anse derförc, att hertigen

bör vördas såsom en furslelig person och såsom vår

konungs farbror, men alldeles icke erhålla någon del

i regeringen. Denna hör ordnas efter rikets gällande

lagar; dock må enkedrottningcn som medförmynder-

ska deri dellaga. — I delia ullålande instämde också

förslå ocli andra klasserna af riddarl)iiset. Genast skic-

kades derifrån ett utskott af sextio personer att förrådet

lillkännagifva det fattade beslutet. Det blef derslädes väl

cniolta^et, och Per Brahe och Karl Älauritz Lewenhaiipt

ropade, att de ville i lif och död detta adelns hclän-

kande understödja. Man talade om, alt rådet och adeln

borde sanisälta sig att genomdrifva denna äsigt. 3Ien

andra och de flesta ansågo ett sådant försök vådligt och

olagligt, och man beslöt afvakla de andra ståndens utlå-

tande.

Dessa hade hela dagen rådgjort hvar för sig och

med hvarandra, och stannat i det beslut, att testamentet

skulle anses gällande.

Under tiden och äfven utom de formeliga öfverlägg-

ningarna arbetade hvarje parti för sin sak. Rådet och

ridderskapet sökte vända ofrålseslåndena fiån hertigen

genom alt omtala denne^ besynnerliga och våldsamma

lynne. Hertigen å sin sida säges halva sökt genom mutor

vinna Klas Rålamb, hxilken var på riildarhuset hans sva-

laste motståndare.
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Den IS Febr. blef än mera brjdsain. Det var nu,

som slånckn stulle sammanjeinnka sina meniiignr, och riks-

rådet var oupphörligt sanilaek fiån kl. 7 på niorgonen

till kl. 8 på qvällen. Hela dogen förgick under öfver-

Inggningar, dels hvart stånd för sig, dels genom utskott

med hvarandra och med rådet. — Bönderna kommo till

adeln och förklarade, all de i sin enfald rj liunde så

noga bcdömma högvigliga ärenden; dock ämnade de

hålla sig vid konungens vilja och leslamcnle. Adeln

föreställde, all sjclfva tcstamenlct slriddc mot rikels

lag, och dess cgcnmägliga tillkomst mot ständernas

frihet. — IJönderna ville ändå slå fasta dervid, så

länge deras blod var varmt. Adeln invände: hertigen

är en mcnniska och kronan en stor frestelse, som ofta

väpnat broder mot broder. ]Su viljcn i derlill lemna

hären och fästningarna i hans hand. Hur tron i,

del skall gå? Dessutom är testamentet endast ett ut-

kast, ännu, ej rcnskrifvel ; och konungen felte på både

hörsel och syn, när han detsamma undertecknade.

Läggen tillhopa del tna med det andra, och låten icke

locka eder från oss och rådet! Böndernas taleinan

jcmnte några nndia tycktes öfvcrgå på adelns sida ; mäng-

den vidhöll dock sin mening. Åtskilliga af dem voro

mycket högljudda och sade, att de ville till styresman

hofva icke elt barn utan cyi man af mogen ålder, som
kunde försvara dem; och en ann;m gäng, att riket bör

hafva en arffurste, så alt del finnes någon att laga

till konung, i fall den nu lefvande fölle undan.

Per Brahe tillkallade l)önderna serskildl, bannade

dem allvarsamt och frågade, cm presterna laggt dem
dessa ord i munnen. Om i, sade han , tagen hertigen

in i regeringen, skall hela rikels råd nedlägga sina

sysslor. Till all den villervalla, som häraf kan upp-

slå, aren i skulden, och torde det kosta hufvudet pä en

eller annan bland oss alla. — Itn annan gång tog man
G bönder in på riddarhuset, stängde dörrarne och ban-

nade dem , all de liilo sig i denna sak ledas af presterna.



Hela bondeståndet var myckel vacklande, men vidliöll

dock ännu sitt beslut om tcilamentets gillande.

Lika om ej mera hård blef striden mot presterna.

Dessas taleman var biskop Enander. Som pastor i Sö-

derköping Imde lian först blifvit bekant med och fram-

dragen af pfaltsiska furstarna på Stegeborg. Hans bror

var för närvarande slälhåilare på hertigens slott, och

blef af samma herre just i dessa dagar förbjelpt till

adelskap. JJiskop Enander, också i andra fall känd för

egennylla och partiskhet, var vid detta tillfälle en tack-

sam och nitisk försvarare af Adolf Johans sak. Slåndels

öfverläggningar den lå Febr, medförde ett beslut, helt

och hållet till denne furstes fördel; It/, helte det, han
rar lid ålder och visdom kommen, saml tal sinnad

både mol konungahuset och rikets innevånare och i

synnerhet mot presteståndcl. Till inbördes försäkran om
enighet och deraf följande större kraft, undertecknade

presterna en ömsesidig hemlig förbindelse , att ihärdigt

försvara det ifrågavarande testamentet. Dagen derpå
,

eller den lä Febr. gingo de i utskott till riddarhuset.

Enander tillkännag;if ståndels beslut och skäl, neniligeni

att hertigen var berättigad till rum i riksrådet; ty han
vore en furste, hvilken högre egenskap i sig cifven in-

ncslötc den mindre att vara svensk adelsman. — Testa-

inenlel vore ej ett utkast, ty att ord deri blifvit ut-

strukna, hade skett på körningens egen befallning, så-

som Ehrcnstecn intygade *). Denne bevittnade ock att

konungen rid underskrifvandet haft sin fulla sans. —

.

Uppror torde föranledas iikasävcil genom hertigens ute-

slutande ur som intagande i regeringen, m. m. Sam-

talet blef lifligt. Adeln sade: tcrtamcntet har ej till-

kommit på lagligt sätt, utan strider mot vår frihet.

Ver Brahe tillade: vi af riksrådet draga oss alldeles

undan och nedlägga våra ämbeten, så framt iprester

') M!s Brahe m. fl., som varit hos den diicndc konungen,
påstodo sig ej hafva hört denna befallning om utstry-

kandet.



liUålcn clt sädanl våldförande af ständernas frihet och

dl/medelst läggen eder och oss under Iräldomsokcl. —
Enander svarade: Vt prester äro och vilja också vara

ett fritt riksstånd; men vi anse icke friheten komma i

någo7i fara genom detta testamente. Vi bedja adeln

ej yrka lagens bokstaf så hårdt, att dcraf kunde upp-

stå oenighet, dröjsmål och olycka. Adeln gaf samma
förmaning tillbaka och samtalet aflopp fruktlöst; likaså

flera andra pu cflrrniiddagen hållna möleii.

Dorgaresländet hade fattat lika hcslut som prester-

na; men vid sammanlrädena med riddarhusct och med
riksråden och efier aflwirandet af dessas skäl, började

stnndrt att för rådets förslag visa mindre obenägenhet än

de andra två medslånden.

Iliidct vidhöll ihärdigt sitt beslut och förklarade, alt

det skulle silla ända till midnallen för att invänta de

motslräfviga slåndens eftergift, men dä sinnena ännu icke

kunde förenas, öfvertalade borgareståndet alla parterna

alt uppskjuta salten till följande dag.

Under den förflutna dagen, den 15 Februari, hade

emellertid tilldragit sig åtskilliga liändelser, som inver-

kade på s;ikens ulgång. Hedvig Eleonora hade hitlills

hållit hertigens parti. Genom Nils Brahe skall riksrådet

ha fiågat, om drottningen önskade testamentet, men med
uppror; eller om hon ville afstå från testamentet och

få lefva i fred? De försäkrade om sina goda afsigler

emot henne och emot unga konungen, lofvade henne

plats i regeringen, sökte ingifva henne farhågor för her-

tigens planer och lyckades sålunda alt ålminslone för

tillfället vinna henne pa sin sida. — Ytterligare såg man
personer, som haft alt göra med hertigen eller kände

hans lynne, ifrigl yysselsalla alt för ofrälse riksdagsmän-

nerna omtala hans oroliga och svåra sinnelag, samt de

riksfaror, som deraf kunde uppstå.

Delta tal fick samma dag en olycklig bekriiflelse.

Hertigen, ehuru än icke erkänd riksförmyndare, ville

egenmägtigt laga till sig alla till regeringen slällda bref.

iJerjemnte uppkallade han befiilhafvaren i Guleborg, Sjö-
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blad, och sade: ni vet, att jag är laglig förmyndare

för unga konungen; derföre befaller jag er slraxt

hilbära nycklarna till stadens portar. Sjöblad svarade:

det kan ej ske, förrän jag får tala vid cnkcdroltnin-

gen och rådet. Vid denna invändning brusade hertigen

upp och slog handen jå värjan, drog henne ul och

ville så tvinga Sjöblad. Men denne drog genast likaledes

sitt svärd och sade: om ej ers durchlaucht sticker in

värjan, så skall också jag uppföra mig som en sol-

dat, och ers durchlaucht skall få se, att han har med
en karl alt göra. Hertigen saktade sig orii Sjöbhid gick

slraxt upp och berättade händelsen för drottningen och

ladet, h vilka tackade för hans tro- och tapperbet. Sa-

ken biet snart allmänt bekant och väckte mycken ovilja

mot en furste, som sökte på sådant sätt göra sina rät-

tigheter gällande ').

Den 16 Febr. ingick. Adeln, och i synnerhet riks-

rådet, förklarade med yttersta beslämdhel, att de icke

ville gå ifrån det en gång fattade beslutet. Man påminte

Adolf Johan om Karl Gustafs vistelse på Olaud och bad

hertigen i likhet med brodern nöjas med en mindre ly-

sande ställning. Adelns utskickade höllo äfven ett yt-

terligare samtal med enkedrottningen. Slutligen började

också presler och bönder att vackla; och från alla håll

rådde man dem till eftergift**). Med denna sinnesstäm-

ning gingo stånden tillhopa i tyska kyrkan. Samman-
trädet öppnades med psalm och bön om enighet. Enan-
der föreslog, att intill konungens hegrafning skulle te-

stamentet anses ouppbrutet; hertigen erhålla fursteligt

underhåll; och regeringen under tiden förvallas af

*) Enligt Lagus Åbo hofrätts hist. p. 462 och det på riks-

arkivet befintliga originalet af Joh. Rosenhanes dagbok. —
Händelsen, med något skiftande omständigheter, berättas

i Loenbooras Hist. markvärd. IV, 422 och i Handl. till

Scand. Hist. IX. 2'iä hafva skett d. I."? Febr.; i De la

Gärd. ark. XII, 169 uppgifves den 12; men man finner

af sammanhanget att derraed torde menas d. 16 Febr.
**) Enligt Heydenreichs Hist.
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enkedroUningen och rådet. Della förslag hief genast

och enhälligt antaget. I skrifvelsen dcrom sades ullrjck-

ligt, alt enkedrollningens delaktighet i regeringen grun-

dade sig icke på testamentet, utan blott på ständernas

fria val. Först vid midnattstid mellan den 17 och 18
Febr. voro alla handlingarna ordnade och underskrifna,

hvarefter stadsportarna öppnades och alla ärender åter-

togo sitt vanliga lopp *).

Hertig Adolf Johan var ganska missnöjd med denna

utgång och kastade hårda ord till höger och venster.

Han och hnns vänner hullo sina möten med hvarandra

och stämplade till de tagna beslutens öfvcrändakaslande;

men för närvarande kunde dock ingenting uträttas **).

Dagarna efteråt skref Klas Tott och tackade Brahe,

all denne med sin ädla beslutsamhet afvändt de shad-

liga rådslag och svåra faror, som hotat. Gud hade

derigenom visat stor nåd åt fäderneslandet ***). Lika-

ledes skref droltning Krislina och tackade för Brahes

visade mod och kallade honom flcre gångejr: Sverges

räddare. Efler riksdagens slut resle drolscn sjelf hem
till sitt Wjsingsborg. Någon tid derefler gick. det kung-

lif;a liktåget genom Grenna, som låg i Brahes grefskap

och nära hans slolt. Likfärden väntade att der bli häl-

sad och mottagen af drotsen, men fåfängt; och man
måste utan all högtidlighet fortsätta resan f). Det såg

nästan ut, som ville Brahe sålunda visa sitt missnöje

med den aflidne konungen och hans testamente.

*) 'Riksark. riksda°sacta. Äjrfrfar/JMsarfcjv, riksdagsaclalfifio

i Göteborg. Kgl. Bibi. i Stockholm, Heydenreichs Hist.

v. Adolph Johann.
**) Itiksark. Joh. Rosenhanes dagbok.
*") Brah. Kanslirummct. Klas Tolt till P. Brahe den 29

Febr. 1660.

f) Riksark. Joh. Rosenhanes dagbok.
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FJERDE KAPITLET.

PARTIERNAS FÖRBEREDELSER UNDER SOMMAREN
1660.

En ny riksdag utljstes till Stockholm i September

snmma år; och der skulle frågan om förmjndare-regeritiv

gen sluteligen och en gång för alla afgöras. Båda si-

dorna använde mellanliggande sommaren för all derunder

bereda sig till den föreslående striden.

Adolf Johan började genast brefvexla med bisko-

parna Terserus, Johannes Malthite, och flere det pfaltsi-

ska husets gamla anhängare. Tillika fortfor han alt hela

våren och sommaren till Slegeborg inbjuda och der väl-

fägna en hop prester och adelsmän. Serdeles såg man
biskop Enander ofta vid hans sida *j. Delta anhängare-

fiske drefs så langl, att det ådrog honom varningar af

både rådet och enkedrollningen. — Hertigen deremot

sökte vinna denna sednare genom allahanda förespeglin-

gar och löften samt började dessutom fria till hennes nii

i Sverge varande syster, furstinnan Anna Dorotea af Hol-

stein-Gottorp. Anbudet blef ej illa upptaget och hade

lätt kunnat nå sin fullbordan. Men rådspartiet påstod,

att hertigen friade endast för alt derigenom få enkedroll-

ningens medhåll, och i sjelfva verket svalnade äfven frie-

riet i samma mån, som enkedrollningen började alt i

testamentsfrågan luta till rådets sida. Vidare underhöll

hertigen en mängd utliggare, hvilka skulle i Stockhoh»

nrbeta till hans fördel. Han vände sig i sådant afseende

äfven till Nils Nilsson och till Skunk , de förra ledarne

af borgareståndet vid 1650 ars riksdag ; men dessa tyc-

kas ej hafva lyssnat till hans förslag. Hos Herman
Fleming fick han deremot mycket insteg, och denne herre

höll hemliga öfverläggningar med hertigens utskickade

*) Brah. Kanslirummet. Gust. Pos6§ till P«r Brahe d. 28
Aug. 1660.
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och meddelade genom dem sina förtroliga råd. — Tale-

niannen för bondeståndet vid riksdagen i Göteborg helte

Per Ersson i Edinge från Uppland. Han beskrifves så-

som en slug man; men elak och begifven på starka dryc-

ker *). Han var nu helt och häUet öfvergfingen till Adolf

Johans sida, och underhöll med denne furste hemliga

förbindelser. Han innehade och kringskickade öfverallt

bland .TJIinogen afskrifler af Karl Gustafs testamente. Han
tog till sig häradets sigill och nekade att på landshöf-

dingens befallning åtcrlemna det. Han höll öfverliigg-

ningar lucd några borgare i Uppsala och lofvade allmo-

gen, alt, om de loge honom till riksdagsman "vid det

stundande mötet, skulle han bereda bönderne frihet från

deras åliggande att göra dagsverken o. s. v. Han an-

skaffade slutligen en om samma ämne uppsatt skrifvelse,

undertecknad af ej mindre än aderlon häraders allmoge.

Han valdes verkligen till riksdagsman och började i Upp-
sala föra ett högt språk. Man varnade honom och hans

bönder. Ingen fara, genmälte Per Ersson, hertigen

Icommcr med 5,000 man Ull vår hjclp och vi skola

för honom våga lif och blod. Litet förut hade också

en hertigens sekreterare under enskild förevändning kom-

mit till Uppsala och der besökt erkebiskopen och flere

bland proléssorerna **). Saken såg betänklig ut. Dea
nyss till landshöfding i Uppland förordnade Klas Råiamb,

rådförde sig derom med Per JBrahe, och dessa herrar

beslöto alt icke låta skrämma sig. Med anledning af det

upproriska talet om hertigens 5000 man bicf Per Ers-

son längslad och kastad i Uppsala torn. Företaget lycka-

des; och ingen rörde sig till den fängslades försvar.

Adolf Johans farligaste motståndare var Per firahe.

Till dennes vinnande erböd hertigen , alt antingen ät

Brahe såsom drols lemna första platsen, eller ock, att

•) Rådsprol, d. 6 Scpt. 1660. G. Flemings och P. Brahes
ord.

*') Brah. Kanslirumtnct. Kl. Ralamb till Per Brahe d. 24
Aug, 1660.
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låta en annan väljas till raarslc , då hertigen slvulle i sty-

relsen erhålla rum näst änkedrottningen. Men intetdera

förslaget antogs. När slutligen riksdagen och det afgö-

rande ögonblicket nalkades, och enkedroltningen började

luta "till rådets parti, då och i samma mån började ock

hertigen gå öfver på en annan Log. Han upphörde med
frieriet till enkedrottningens syster och vände sig i dess

ställe och för att vinna riksdrotsen till dennes brorsdot-

ter, Elsa Elisabet Brahe, enka efter Erik Oxenstjerna.

Hertigens förtrognaste handtlangare, Lars Romann, af-

rådde ifrigt förslaget. Ers durcidaucht, skref han, skall

derifjenom endast ådraga sig sjelf förakt, och göra

riksdrotsen än mera stolt och öfvermodig. Adolf Johan

lyssnade ej till rådet utan afsände sitt friarebref. Per

Brahe trodde ej på allvaret af en så hastig ändring i

tycke. Han visade brefvet för tlcre, och saken blef all-

mänt bekant. Hertigens anseende sjönk derigenom än

mera, och Brahe ändrade hvarken öfvertygelse elier hand-

lingssätt. Nu blef hertigen högeligen förtörnad. Redan

förut hade han uppmanat Hedvig Eleonora, att tillsam-

mans med honom tillgripa kraftfulla och oförfärade åt-

gerder. Äfven den förtrogne vännen Romann tillstyrkte

att använda våld mot våld; och hertigen förklarade, alt

han skulle in i döden försvara Karl Gustafs testamente,

och att han hoppades deri kunna lyckas.

Det parti, hvarpå han litade, bestod af följande

ämnen. OfrUlseståndens medlemmar, nästan alla varande

på lägre platser inom samhället, hade följakteligen min-

dre kunskap om förhållandena och om Adolf Johans

personlighet; men deremot mer eller mindre motvilja

för hvarje så kallad herre — eller adelig regering, hvar-

före också bland dessa stånd fanns en viss benägenhet

för hertigen. Som ledare inom desamma hade han bi-

skop Enander och den omnämnde bonden Fer Ersson,

betydande personer, ehuru ingendera rätt väl känd.

Stockholms borgerskap och ståndets taleman, borgmästa-

ren Prytz, höllo sig mera undan. De gamla folkledarne

sedan 16S0 års riksdag, en Terserus, Nils Nilsson och
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Skunl<, elmru af hertigen anlilade, ville ej deltaga i denna

rörelse. Mest lärorikt är dock att belral<ta hertigens an-

hängare inom de högre klasserna, hvilka bäst kunde be-

dömina saken. Hans förnämsta vänner i denna krets voro

Herman Fleming, Bengt Horn och den så kallade Dulle

Uanéren, om hvilka mer framdeles. Dernäst Bengt Skyt-

te, nu frånvarande, men af förra berättelser nogsamt

känd. Dulle Baneren och han förklarade, att de för

hertigen skulle vaga lif och blod*). Hit hörde ock gamle

Axel Lilje**), samt öfverste Arvid Ribbing, hvilken scd-

nare af Karl Gustaf en gång blifvit utkörd från riddar-

huset, och sedan mer och mer gjort sig känd för sina

trätor med riksdrotset, med sin landshöfding **'), med
sin biskop, m. fl. Till dessa räknades i början äfven

Schlippeubach, innan nemligen riksrådet med löfte om
pommerska godset Barth vann honom på sin sida. Af
dylika personer utgjordes den kärntropp, som till den

väntade striden slöt sig kiing Adolf Johan.

Högst kinkig var Magnus Gabriel De la Gardies

belägenhet. Egenskapen af -ulbörding samt minnena se-

dan Kristinas tid gjorde honom mindre välkommen för

högadeln. Likväl vågade icke detta parti stöta honom
på samma gång som hertigen för hufvudet, utan erböd

sig att mottaga honom som rikskansler. Men De la

Gardie var efter sin hemkomst ifrån Polen och i början

af sommaren ganska bestämd för upprätthållande af Karl

Gustafs testamente, och han styrktes deri af sin gemål,

Adolf Johans syster. Men å andra sidan bestormades

han af rådet och i synnerhet af Per Brahe. De la Gardie^

sade denne, bör besinna, alt han är en fri svensk

adelsman, hvilken hvarJwn för sig eller för sina barn
bör vilja Icfva i en siat, hvars hela öde beror af en

enda persons godlyche. De la Gardie bör ej främja

*) Jiiksark. Sv. miins bref. Gusl. Adam Baner till Adolf
Johan d. 18 Juli 1660.

•*) S. st. G. A. Uanér till Adolf Johan d. 19 Juli 1G60.
"•) Rådsprot. d. 9 Maj 1671.



ett sådant slalssJcicJc genom att försvara Karl Gustafs

olagliga och sjelfrådiga testamente o. s. v. Slutet blef,

att De la Gardie efter mycket vacklande öfvergick till

rådspartiel, oaktadt sin gemåls, Maria Eufrosyoas, tårar,

höner och föreställningar. Det skedde inemot riksdagens

början.

Så misslycl(ades alla hertigens försök hos Brahe, hos

enkedrottningen, hos De la Gardie och hos Upplandsbön-

derna. De misslyckades såväl genom deras eget osam-

manhang, såsom ock genom rådets vaksamma och ihär-

diga motstånd. Detta sednare parti gick äfven anfallsvis

till väga. Det beslöt skilja hertigen från all beröring med
tinga konungen, enkedrottningen och styrelseverket. Der-

före, när Karl Gustafs liktåg nalkades hufvudstaden, sade

man den i sällskapet varande hertigen helt öppet, att

man åt honom hade på Stockholms slott i ordning rum
och underhåll för en veckas tid, men icke längre. —
!När han frampå sommaren ville ånyo besöka hofvet, till-

kännagafs både för honom och för enkedrottningen, att

han ej kunde erhålla rum på det kongliga slottet, och

man väckte till och med fråga om alt förbjuda hans

ankomst till hufvudstaden. — Genast efter slutet af Gö-
teborgs riksdag sändes Klas Rålamb till hiiren i Danne-

mark. Inom densamma var eller blef sinnesstämningen

sådan, att Klas Tolt kom derifrån till Stockholm med
den förklaring, att officerarne ämnade taga afsked, om
hertigen utnämndes till riksmarsk. — Hedvig Eleonora

vacklade. Per Brahe sökte sjelf och i synnerhet genom
Nils Brahe att vinna henne för rådets parti. Både loc-

kelser och hot användes. Hertigen påslår, att man lät

lienne förslå, det hon endast af nåd bekommit sin plats

i regeringen, och således kunde densamma återigen lätt

förlora. Likaså skrämde man henne för hertigens lynne

och afsigter. Hedvig Eleonora gret och visste icke, hvad

hon skulle göra. För alt komma nr det obehagliga va-

let, bad hon flere gånger och på det bevekligaste Adolf

Johan att för rikets lugn afstå från sina anspråk, och

man tillställde för sädaut ändamål ett möte dem emellan
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pä Gripsliolm; men ingendera kunde öfverlala den andra.

Vid denna tiden liemkom från Polen den genoindrifne

mellanlöparen Schlippenbach [rihspeslsn kallas han af

den förtretade Adolf Johan], Han LIef snart af råds-

parliet vunnen och verkade genom sin rörlighet och

öfverlalningsgåfva mycket Lade hos enkedrollningen och

hos alla. I samma vefva hlef det kunnigt, alt hertigen

öfvergifvit holsteinska furstinnan och hörjat fria till Elsa

Brahe. Nu tog Hedvig Eleonora helt och hållet sitt

parti och ingick d.igarna före riksmötets början med rå-

det en formlig förening, i följe hvaraf hon skulle qvar-

Stadna uti, men hertigen uteslutas ifrån regeringen.

Afven flere af Adolf Johans egna till Stockholm

sända handllangare gingo af fruktan eller öfvertygelse in

i rådels planer och sökte öfvertala hertigen till eltergifl.

Jag (ror ej, skref en af dem , att ers durchlauchl han

vinna sin önskan ; och månne ej då den verkliga

äran beslår dcri all genom cflergifl orJcså af rällvisa

anspråk Irygga sill fäderneslands lycka och lugn.

Afven Schlippenbach bad hertigen icke slöla hufvudcl i

väggen, ulan genom medgifvavåen skaffa sig ynnest

och ett vackert årsundcrhåU. Men allt var förgäfvcs.

Hertigen å ena och rådet å andra sidan voro obevekliga.

I delta skick stodo sakerna, då riksdagen i Stockholm

mot slutet af September 1660 öppnades *).

*) Uppgifterna i detta knp. grunda sig pä Hådsprot., på
lieydenrcichs förut anförda liisloria, och p;i Adolf Johans
brefvexling med Hedvif; Kleoiiora ocli med sinautliggare

i Stockholm. J. F. Sdiletzer, Plolom. Sticht. Daniel Plan
och i synnerhet Lars Itomann, hvilken brefvexling fm-

nes i Slegcbnrgs arkivet, furvaradl i Losärdshvalfvct un-

der konsl. slottet.
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FEMTE KAPITLET.

TVISTExN OM TESTAMENTET VID RIKSDAGEiN I

STOCKHOLM 1660.

Den 27 Sept. öppnades riksmötet , ocli under dystra

utsigler, Ofrälseslånden förklarade enliälligt, alt de ville

Llilva trådräll vid Karl Gustafs leslamente, och hertigens

löpare, Lars Roniann, sprang omkring och bad dem icke

låta truga sig af riksrådet, utan visa, alt de vore sjcJf-

sländige röstägare på en fri riksdag; icke jahröder på
en riksrådsdag. Han höll sammankomster med några

bönder och borgare och lalle för dem sä bevckligt, alt

de rördes och ä nyo lofvade slå fasta vid testamentet.

På riddarhusel tvistade man och till och med hotade

hvarandra med värjan. Rådshcrrarna dcremot stodo vid

sin mening oruLbeligt fasta, tiil och med hotande; ly

hvar och en bland dem, undantagande De la Gardie,

ställde utanför sin port vakter med brinnande lunta vid

geväret, hvarförutan 2,000 soldater till allmän säkerhet

inkallades. Så hotande var begynnelsen.

Utgången blef dock vida lättare, än man väntat.

När ombuden från landet varit någon tid i Stockholm

och blifvit närmare underrättade om nlla föihållanden

,

svalnade deras ifver för hertigen. Borgareståndet gick

först öfver till rådets parti. På riddarhusel talte Klas

Rålamb och den sedermera så bekante Johan Gyllen-

stjerna häftigast mot Adolf Johan; och Ture Oxenstjerna

hotade ränna värjan genom lifvel på den , som försvarade

hertigens påståenden. Det stora flertalet af adeln liyllade

samma åsigter. Bönderna gåfvo ock tämligen snart med
sig, bekännande, att ärendet låge öfver deras omdöme.

Presterna, anförda af hertigens vän, biskop Enander, voro

dock envisa och ville nödvändigt veta, hvilka vigtiga skäl

man hade mot hertigen? Rådet menle många skäl

vara sådana, all de icke kimde offentligen vHalas,

FryxcUs Ber. XIII.
.

*
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Enslcildl lät man så injclet mer dylilca kringspridas bland

sliinderna, livartill i sjnnerhet Sclilippenbacli nyttjades.

Ena tvången sades, all hcrligcn fiivilligt afslåll från sina

anspråk; andra gången, alt hertigen blolt (ör sken skull

fiiadc till liolstcinska furstinnan, men alt lian iininadc,

cflcr erhållet inträde i regeringen, fria till en prinsessa

fiån Frrinkrike eller England, och sedan med biträde af

sriduii slägtskap fördrifva Karl den elfte och sjclf upp-
stiga på tronen ni. ni. Man fiamslällde till och med
oflcnlligt Karl den niondes uppförande mot Sigismund

såsom ett vid delta tillfälle varnande exempel. Utslaget

Llef, alt alla ständerna röslade för hertigens ulcslulande

ur förmyndare-styrelsen. Ofrälseslånden fruktade dock

blifvande efterräkningar och ville i sina utlåtanden in-

sätta, alt rådet skulle i sådan händelse ansvara för hela

åtgerden.

Under allt detta låg Adolf Johan sjelf nere på Slc-

geborg. Auhängaien Roniann rådde honom att komma
upp och bevaka sina fördelar. De flesta hans andra ul-

liggare förde dcrcmol samma språk som rådet och enke-

drollningen, neinligcn alt han borde stanna på Stege-

borg. Det tyckes, som dessa hans vänner insett oA\

kanske hemligen önskat, det hans företag skulle misslyc-

kas. Några sågo saken från en mörkare sida. En så

kallad förtrogen vän rådde i ett namnlöst bref hertigen

att komma till Stockholm, men att ej bo pd tlottet

;

ty, helte det vidare, Nils Brahe är öfvcrste för gardet

och vattnet utanför slotlsfönstren djupt; ho vet, kvad
man kan taga sig före *).

Rådet, å sin sida, sökte afskrämma hertigen från

Stockholm just med den hotelsen alt ieke få bo på slot-

tet. Tillika sökte man locka honom genom löftet, alt i

händelse af frivillig eftergift erhålla 9,000 dal. s. m. i

*) Detta hemliga råil tyckes kommet från Herman Fleming.
Varningarna mot lömimoid sakna troligen all grund; ty

Nils Brahe visar sifj städse som en bland d,' ädlaste per-

soner under detta ijdeiivarf.



érsundcrliåll sarttl bekräftelse på hanä redan fif Karl Gu-

staf ullofvodc frihet från fjerdeparts-räfslcn.

Bland dessa många råd följde Adolf Jolian det att

stanna på Slegchorg. I stället för att sjelf resa till iiuf-

vudstaden , ditskickade lian den 10 October ett till rådet

stälidl bref, livari han yrkade testamentet och riksmarsk-

sjsslan samt tillkännagaf, att han i samma afsigt ämnade

vända sig till ständerna. Rådet skickade genast eller

Komann, och denne erkände, att han från liertigcn lått

sådana till riksstånden ämnade href. Rådet förböd ho-

nom att framleinna dem och tillkallade ett utskott af alla

f)'ra stånden, omtalade för dem lierligcns försök och

visade, huru olagligt det vore, att han, i sjelfva verket

en främmande furste, ville börja omedelbara underhand-

lingar med ständerna, hvilkct slridde mot konungens hög-

het och säkerhet. Ständerna gillade numera i allmänhet

rådets förfarande och elt allvarsamt och afvisande Lref

skickades genast den IS till hertigen.

Så var ändtligen frågan om Adolf Johan ofgjord.

Men elt annat vigtigt och kinkigt ämne återstod, ncm-

ligen hvem som skulle bli riksmarsk i slället för herti-

gen. Trenne sökande anmälle sig; nemligen Dela Gardie,

hvars far innehaft sysslan och som sjelf hade (orre ko-

nungens syster lill äkta; Wrangcl, som hade samme
konungs äldre löfte om sysslan; och sist Lars Kagg,

äldst bland alla , och hvilken dessulom på riksdagen vi-

sade sig omsifven af en skara ("rån kriget hemkomna
högljudda officerare, hvilka ville genom hans befordran

se lältvisa gjord åt den äldsta under vapen grånade för-

tjensten.

Wrangel hade minsta partiet. Man visade honom
ulsiglcn till elt giftermål mellan hans dotter och unga

Jsils Rrahc, enda arfvinge af den slägtens då varande

rikedomar, kanske de största i Sverge. Också i denua

sak var Schlippenbach mellanlöparen. Han dref dea

igenom ; Wrangel trädde öfver till Per Brahes parti och

det föreslagna giftermålet gick i fullbordan. — De la

Gardie deremot ville ej nedlägga sina .-miipråk på marsk-



Smbelet och saknade ej heller sina anhängare. Den 20

Oclober hölls val inom rådet , hvarvid Kagg fick 28 och

De la Gardic 1-i eller 15 röster. Saken var så till vida

afijjord och De 1.» Gardie måste ändleligen foga sig i att

emoltaga l^anslerssysslan. Kagg och De la Gardie upp-

fördes mi i rådet till sina platser bland riksförmyndarne

och ett utsI^ott af de fyra stånden efterskickades. För

dessa, bönderna hade ej kommit, tillkännagaf nian det

skedda valet och framställde såväl den af rådet utsedde

riksmarsken Lars Kagg, såsom ock de af konungen nämn-

de, rikskanslern De la Gardie och riksskallmästaren Her-

man Fleming , den sednarc dock för sjukdom frånvarande.

Ofrälsestånden lälo sig allt väl behaga och deras talemän

stego fram, togo nämnde herrar i hand och önskade

dem och riket lycka och välsignelse.

Adeln deremot fordrade betänketid; och nu utbröt

en slorm som hotade att öfverändakasta allt, hvad man
hitintills uppbyggt. Ofrälsestånden hade ncniligen åt

rådet uppdragit att välja riksförmyndare; adeln deremot

åt sig och de andra ständerna fordrat rättigheten alt

dellaga i valet af dessa rikels högsta ämbetsmän. Saken

hade skäl och häfd både mot sig och för sig. Men när

adelns ulskott efter sist anförda upptrade kom på rid-

darhusel, blef der ett häftigt ropande om dess och stän-

dernas fri- och rättigheter, om regeringens sjelfrådighet

och ständernas förtryckande m. m. Sljcrnhjelm och Skunk

rädde till foglighet, men förgäfves. Klas Rulamb och

Johan Gyllensljcrna slodo i spelsen för de missnöjda, ocli

der hördes bland annat äfven de ropen : alt då rege-

ringen sålunda krunhcr adelns räUigheter, vill siandet

genast sälla sig till häst och rida hem. Qvällcn led

och afgörandet uppsköts till följande dagen den 21 Oc-

lober. Den blef lika stormig. Ernst Creulz och hislo-

riografen Chemnitz rådde till foglighet, likaså clt af enke-

drottningcn dilskickadt bud; men förgäfves; och man
uppsatte en till i-adct sliilld, ganska skarp insaga. Chem-
nilz förklarade, all han bäldrc skulle gå bort än deltaga

i d\lika åtgerder. Lika fåfängt, och adeln började ropa:



29

all, om rädd ej gjorde dem rällvisa, sJtullc de alle-

sammans öfvcrgå till hertig Adolf Johan. De sände

till liksrädet, der äfven Hedvij; Eleonora var lilUlades,

elt utskott, som förklarade, alt Icslamentcl, såsom olag^

ligt, vore i alla punhler iipphäfvel; alt enhcdrollnin-

gcn fått plats i styrelsen, ej för testamentets skull ulan

i följe af ständernas goda och fria vilja; att alla

ständerna skulle iakttaga sina lagliga rälligheter all

förfoga om sitt fäderneslands styrelse o. s. v. Den
unga enkcdrollningen började gräla, och rådet förmådde

ej stilla de missnöjda. Lika högljudt klagade riddarhuset,

alt ofrälsestånden hade genom att antaga de föreslag-

na riksförmyndarna gått adeln i förväg; samt tillika,

all dessa medstånd förrådt rikels och ständernas fri-

het samt slafviskl underkastat sig del godtyckliga i

Karl Gustafs testamente och i rådets val af riksmarsk,

och att de derföre ej eller förtjente anses som fria

riksstånd o. s. v. Denna ömlålighet om valrätten hade

äfven bland presleslåndet flere försvarare, hvilka , anför-

da af Emporagrius och Terserus, icke dolde sina anspråk

på deltagande i riksförmyndarevalet.

Rådet försökte, men vågade ej i längden motsätta

sig dessa högljudda fordringar; ty man befarade, att

ileraf torde äfven de andra stånden smittas och således

än större villervalla uppkomma. Adeln fick derföre sin

påstådda rättighet beviljad, nemligen att yttra sig öfver

de af regeringen föreslagna riksförmyndarne. Vid anställd

omröstning den 25 October gaf ståndet då enhälligt alla

sina röster åt just de af rådet föreslagna tvenne her-

rarna, Kagg och De la Gardie. Om Herman Fleming

framdeles.

Men nu började ofrälsestånden å sin sida klaga, att

rådet med förbigående af de andra stånden gifvit adeln

uteslutande rättighet all rösta i denna sak och alt så-

lunda ensam omgöra, hvad rådet och de. andra stän-

derna afgjort. Det lyckades dock , att med allahanda

löften och förklaringar ställa dem tillfreds, och saken

blef formehgen afgjord.
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Den 28 Ocloher kom hertigen llll hufvudstaden

,

dilbjiiden för fiiaiidet af Karl Gustafs begrafning. Han
blef af rådet mottagen såsom en furste, och med alla

yltre vördnadsbet^ gelser; men den 51 Oclober kom till

honom ett utskott af rådet och af alla f) ra stånden

,

hvilka formeligcn liilkännngåfvo del tagna beslutet. Her-

tigen svarade hignt och tycktes vara tillfreds med stän-

dernas älgcrd. Älcn knappt några veckor efteråt hörde

man honom öppet påslå, all rilismarsh-sysslan hUfvil

honom med våld frånlagoi. Rådet sände då genom tre

sina medlemmar den ludsningen, atl han borde innehålla

ined slika ord; ty han hade aldrig haft några lagliga

anspråk på sysslan. Adolf Johan ursäktade sig och föll

undan *).

Så slutades denna märkliga strid. Troligt är, att

hertigen åtminstone för närvarande icke hade någon an-

nan dier högre plan, än den äreljslnaden alt få dellaga

i regeringen och undvika en obehaglig afsälltiing. Han
tyckes ock hafva på fullt allvar trott, att riksstyrelsen

utan honom skulle nödvändigt gå illa, och all ständerna

skulle vara öfverlygnde säväl om denna sats, såsom ock

om rättvisan af hans anspråk och dciföre lätt och snart

•lesamma bifalla. Endast af denna öfverdrifna egenkär-

lek, eller af en lika öfverdrifven försumlighet kan man
förklara, att han på engång var så envis i sina anspråk

och så slapp i medlen till deras genomdrifvande.

Förnämsta anförda skälet till hans uteslutande hade

varit de höga herrarnas envisa påstående, all hans per-

sonliga egenskaper gjorde honom till regeringen oduglig.

Det berodde nu på Adolf Johan sjelf att genom sitt

framlida uppförande besanna eller vederlägga detla på-

stående.

Per Brahe och radsparlict leddes vid detta tillfälle

af många skäl. Med kännedom af hertigens mer och

mer framträdande besynnerligheter, voro de öfvertygade

om hans oduglighet för den sökta platsen. — Med käq-

') Riksarh. Joh. Rosenhanes dagbok.
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nedom af hertigens våldsamma lymic, Insägo de iifven

farau för Karl den elftes krona, eller åtminstone för

rikets lugn. — Karl den tiondes testamente var olagligt

till innehåll och tillkomst, och det ålåg rådet, alt i detta

som andra fall bevaka rikets och ständernas fri- och råt-

lighclcr. Till dessa rena och lagliga skäl konimo ock

på botten liggande, stundom halfl uttalade aristokratiska

planer på konunganiaglcns inskränkande, arf-rättens ujip-

hörande m. m.; planer, som vid Karl den elftes möjli-

gen intiäfifande död lätt kunde verkställas; men hvilka

deremot skalle i heiligens person, anspråk och arfsrätt

finna ett stort hinder; om denne nemligen blefvc erkänd

som inhemsk furste och genom deltagande i regeringen

finge tillfälle att skaffa sig vänner och inflytande. — Må-
hända ingick äfven i någon mån farhågan, att hertigen,

inkommen i styrelsen, skulle påskynda verkställigheten

af /jcrdepartsräfslen *).

8JETTE KAPITLET.

HERMAN FLEMING OCH HÅNS UTESLUTANDE Ul\

FÖRMYNDARE-STYRELSEN.

Sedan föregående berättelser minnas vi nogsamt Klai

Larsson Flenjing, den store öfversirithållaren och amira-

len, ordnaren af Stockholms stad och Svcrgcs flotta, Gu-
staf Adolfs, Johan Kasimirs, Axel Oxenstjernas förtrogne

vän och en bland de starkaste pclaine för Kristinas äro-

rika förmyndarestyrelse. Hans son var den äfven på sitt

vis ryktbare Herman Fleming. Efter väl anlaggda studier

reste denne sednarc vid 21 firs ålder utiikes, derunder

mycket sysselsättande sig med seglation och skeppsbyg-

gcri. Vid 2o års ålder ansågs han vaia en ganska dug-

*) Källor för detta kap. äro: Rådsprot. Riddarhusarh.
Riksdagsacla 1660. — RUisarU. Slcgeborgs aikiv, Adolf
Johans brefvcxling med Roraann, Schlctzer Slicht. ra. fl.
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Jit,' man och anviindcs ofla i vigliga äremlei' *). Till

Jyiinct beskrifves han dock såsom sträl, slulen och hern-

Jiglietsfull, samt med aning alt se allting i svart. Afven

finnas spår, alt underlydande bönder hafva lill och med
hos regeringen anfört klagomål öfver hans hårda upp-
förande **).

Från fadern lirfdes lillgifvenlict för pfaltsiska huset.

Hos sonen gick denna känsla så långt, alt han deilog i

Karl GusIhIs slämplingar efler Krislinas krona. Så tyc-

kes åtminstone. Intet helt, men många halfva bevis an-

tyda , att Herman ricming sökte lill främjande af Karl

Gustafs planer begagna sitt inflytande hos drollningen.

Detta inflylande vur slorl; ty redan 16Ö0 tänkte hon på
alt göra Fleming till riksamiral***), och vid afsägelsen

förordnade hon honom till generalguvernör öfver alla

sina underhåll.sländer. Spåren till Flemings hemliga för-

bindelser med pfaltsiska huset framskymta vid messeniska

sammansvärjningen, och vid Krislinas underhandlingar

med Karl Gustaf 1654. Vi tillägga cll tredje förut

okändt uppträde. Ilöslen 16S1 ville Kristina , som förut

omtaladt ärf), nedlägga regeringen och kunde ej af rå-

dets upprepade böner derifran afvändas. Man beslöt göra

ett nytt försök; men, som drottningen hade förbjudit

livarje dylikt, ville något livar undandraga sig den oan-

genäma beskickningen. Slutellgen valdes dcrtill gunst-

lingen De la Gjirdie samt Rosenhane och Soop. Också
dessa vägrade, men fåfängt; de måsle begifva sig åstad.

Under vägen ville Rosenhane stanna och vända om, ty

han fruktade ett utbrott af drottningens vrede; men De
la Gardic tvang honom följa med. Då de inträdde i

rummet, anade drottningen ärendet, sj^ände sina skarpa

ögon genast emot dem, frågande, hvad de ville? De la

Gardie sade, alt de för sitt uppdrag önskade enskildt

•) Rådsprot. d. 7 Ang. UU.
**) Rädsprot, d. 2 Maj 1649.
**) Rådsprol. d. 17 Juni 16öO.

i) Se Del. 9, s. 118.
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företräde. Delta beviljades, och drol I ningen förde dem

och den hos henne förut varande Hern)an Fleming in i

ett inre rum. Hoffolket, som kände förliälhuidet, afvak-

lade i det yttre med oro utgången. — De la Gardie

framställde nu i bevekande och smickrande ordasalt rå-

dets önskan och bön, alt drottningen måtte (jvarblifva

vid styrelsen. Kristina rördes nästan till tårar, men fort-

for att vägra. Rådsherrarna begynle om igen alt bedja

;

men likasom af fruktan, att de kunde lyckas, tog Her-

man Fleming lill orda och började berömma drottningens

föresats, och audrog för densauiina flere skäl; bland an-

dra äfven det, att, om tronafsägelsen uppshöles, torde

under liden omständigheterna så inveckla sig, att drott-

ningen några år härefter icke ens kunde verkställa

sin Ironafsägclse, om hon äficn aldrig så gcrna ville

del. Delta stack Kiisiinas cgenkärlek. livad, utbrast

Lon, Iror ni någonting vara i stånd att binda min

vilja? Jag skall bevisa er, att den är fri både nu
och framdeles ; hvarpå hon gaf rådsherrarna föi hopp-

ning om bifall; och säges delta hafva varit förslå och

egentliga orsaken till det derpå följande uppskofvet af

hennes tronafsägelse *).

Efter Karl Gustafs anlräde lill regeringen fick Her-

man Fleming ganska slort inflylande. Under konungens

frånvaro var Flemings röst i rådet af mycken vigt, och

lill stöd för densamma åberopade han ofta sin enskilda

kännedom om konungens vilja '*). Han förordnades lill

ordförande och ledare af fjerdeparlsräfslen , lill hvilket

företag han allmänt ansågs hafva varit forsla upphofs-

mannen. Han skall i hemlighet hafva lemnat konungen

en skrift, som innehöll vigliga uppgifter rörande hela

reduktionsverket. Konungen förvarade den i sitt en-

skilda skrin. Vid hans död fruktade Flemings maka

allehanda ledsamheter af den i etl sä kinkict ämne när-

*) Rådsprol. d. 21 Juli 1668. M. G. De la Gardies egen
berättelse.

**) Rådsprol. 1656, iSär.
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gångna uppsatsen. Med böner och tårar lyckades hon
all l?i den af enkedrollningen tillbaka.

Med sådana tänkesält kunde Herman Fleming ej

vara omljckt af högadeln , ej heller gerna sedd i den

rj^a förmjndareslyrclsen. Vid liksdagen i Göteborg blef

dock hans fullmagi som riksskallmästare ulan motsägelse

i rådet uppvisad och inlel steg skedde till hans uteslu-

tande; man hade nog alt göra med Adolf Johan.

Redan nu visar sig dock oviljan mellan Flemingen

och rädsparliet. Under alla de vigliga öfverliiggningarna

om Adolf Johans plats i förmjndarcstyrelscn, höll sig

Fleming undan och laladc hvarken för eller mot. Hans
henägenhet för hertigen var dock känd, och niir riks-

dagsbcälulet blifvit färdigt, vägrade hans bror, Göran

Fleming, alt underskrifva det. Sä länge den herrskande

Per Brahe i Göteborg ledde rådels öfverläggningar, ule-

Llef Herman Fleming durifrån. Men just som Brahe

rest, kom Fleming upp i rådet; och genast utbröt stor-

men. Guslaf Bonde talade om nödvändigheten fl/< nå-

gon gång medelst gåfvor af kronogods belöna för-

fjenla männcr. Herman Fleming ville i stället använda

penningar; men han var ensam om sin mening. Lars

Kagg sökte derföre nedtysta och lik-om qväsa Flemingen;

men denne bad all få ulan någons förolämpande säga

sin mening; den nemligen, alt han ämnade aldrig un-

derslirifva någon donation, Lars Kagg, Axel Lillie

och Karl Mauritz Lejonhufvud upplogo ganska illa så väl

dessa ord , som alt Fleming varit så ofta borta ur rådet

och likasom ogillat dess åtgerder. Först nu och sedan

rådels hufvudman Per Brahe rest bort, hade herr

Herman återigen wppkommit. — Fleming skyllde på

sjukdom och göromål ; äfven på samvetet; han kunde

nemligen ej skrifva under allt, som beslutades. Lars

Kagg sade: herr Herman har redan ofta förut vägrat

sin underskrift och ständigt förorsakat svårigheter och

tvister; men en sådan träta som denna har aldrig i

min tid varit i vår rådkammare hörd. Flere hårda

ord vexlades och Herman Fleming fordrade bevis för



Kaggs lillvitciser m. m. '). Della var Ivislens böij.iD och

föremål. Vi känna ej dess slut.

Under loppet af sommaren 1660 underhöll Herman
Fleming hemlig förbindelse ?i;ed Adolf Johan och sökle

främja dennes planer.

Af allt delta inses lätt, att rådspartiet sliullc inom
sig lifligt önska Herman Flemings frånvaro ur förmjn-

dareslyrelsen. En sådan sin önskan lät dock rådet al-

drig påskina. Tväitora tog det för afgjordt, all konun-

gens testamenlc skulle i denna punkt slå fast och det

tillade och handlade sländigt i sådan anda "**). — Or-
saken till della rådets uppförande var dels fruklan att

genom slörre förändi ingår väcka större oro och slarkaie

motparli; fruktan att vänja ständerna vid sjelfrådiga för-

ändringar af regeringens beslut* dels måhända hos någi

a

den öfvertygelsen, alt Fleming skulle, i alla fall, men af

en annan magi, nemllgen af riksdagsadeln blifva skild

från sin plats i förmyndarestyrelsen.

Delta sednare skedde ock. Redan i början af riks-

dagen i Stockholm tillkännagaf riddarhuset sin önskan

att dellaga i valet af de höga riksämbetsmännen. Delta

syftade ej blott på Adolf Johan ulan ock på Herman
Fleming. Rådet ville deremot försvara konungamagtens

valrätt och föreslog den 20 Oclober Herman Fleming

till riksskattmästare, på samma gång som Kagg och De
Ja Gardie föreslogos till marsk och kansler. Det var då,

som riddarhusstormen utbröt såväl om valrätten i all-

mänhet, som i synnerhet om Herman Flemings person.

Mot denne sednare kunde man offentligen invända en-

dast det , alt han såsom sjuklig och Jomhörd *'*) var

mindre användbar. Egentliga skälen, hans reduktions-

planer och hans lynne i allmänhet voro sådana, alt de

ej kunde offentligen åberopas. Så mycket häftigare blef

•) Rådsprol. d. 20 Mars 1660.
•") Rådsprot. d. 20, 22 och 24 Oct. 1660.

•*
) Riksark. Stegeborgs ark, L. RomacD Ull Adolf JoLan

d. 11 Juli 1660.
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förbiltiingen , ocli den 22 October föreföll cll häftigt

uppträde mellan adeln och rådet. Delta seduare, i syn-

nerhet De Ja Gardie och Gustaf Bonde, talade för Her-

man Fleming och lör testamentets upprätthållande i den-

na punkt; men riksdagsadeln var mot bada. Med hjelp

af Per Brahe dref siandet sin vilja igenom och fick, som
förbemäldt är, rättighet alt yttra sig öfvcr de föreslagna

riksämbetsmännen. Det skedde dagen derpå eller den 25

October, då adeln med 163 röster emot 25 förklarade

sig mot Herman Fleniings antagande till riksskallmåsta-

re *). På de flesta omröslningssedlarna hade man ej nöjt

sig med att skrifva ett enkelt Nej! utan gjort åtskilliga

tillägg såsom Nej! Nrj ! JNcj ! eller Korsfäst! eller

Bort med honom ! Fräls oss ifrån ondo ! o. s. v. De
andra stånden begärde veta orsaken till detta missnöje.

Adeln talte länge om herr Flemings sjuklighet m. m.

Ofrälseslånden ansågo delta skäl icke göra tillfyllest. Då
utbrast Rålamb: i korthet sagdl: vi anse honom vara

till sysslan helt och hållet oduglig. Ofrälseslånden , i

synnerhet prester och bönder, och främst af alla Terse-

rus, ville icke gifva efler. Då började adeln ropa, alt^

om man framlrugadc Herman Fleming^ skulle de resa

hem och sålunda sönderbryta riksdagen. Rådet kom
i en svår belägenhet. De ville öfvertala Herman Fleming

all godvilligt ge vika ; men Sten Rjelke förklarade på
haijs vägnar, att sådant icke kunde ske.

Borgerskapet hade aldrig varit Herman Fleming sär-

deles lillgifvet. Det öfvergick snart till adelns parli.

Dem följde snart bönderna ; och sist och trögast prcstc-

slåndet.

Saken blef sålunda afgjord och Fleming al alla fyra

stånden öfvcrgifven. Rådet ville dock undvika den våld-

samma brytningen och skickade två sina medlemmar alt

öfvertala Fleming till frivillig afsägelse. Denne svarade:

förhållandet är ?iu allmänt kunnigt. Skall jag gå
bort, så måste det ske genom lagtig afsättning. Jag

*) Jiiddarhisark, Riksdagsacla 1660.
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hegär skrifleligt ulslag dcrom för all hunna derpå

shrifleligcn svara. Vid delta ullålaude tillkallade rådet

de lie högre slånden. Dessa vidblefvo sina sista beslut,

i följe hvaraf Herman Fleming förklarades icke hafva

någon rält till liksskattmästareplatscnt Och det blef

dervid.

Valet af skattmästare i hans slälle medförde nya

trätor. Sten Bjelke, Göran Fleming och Bengt Oxen-

sljerna, hvilka redan förut hållit Herman Flemings partij

kunde blott med möda cfvertalas alt dellaga i omröst-

ningen. Man erböd sysslan först åt Knut Posse, men
denne undanbad sig såsom varande gammal och sjuklig.

Då anställdes nytt val, hvarvid Gustaf Bonde fick 26,
Seved Bååt 12 och Gustaf Bjelke 4 röster. Gustaf Bon-

des val till riksskattmästare blef af ständerna sladfäsladtj

och dermcd var tvisten för den gången slut.

Till delta Herman Flemings utestängande från riks-

förmyndarskapet har man som förnämsta, nästan enda

orsaken uppgifvit Iiögadelns ovilja och fruktan för F"le-

mings reduklionsplaner. Utan Ivifvcl medverkade också

dessa känslor i ganska betydlig mån; men alldeles icke

så uteslutande, som man påstått. Det finnes nemligen,

alt Gustaf Bonde, som saltes i Flemingens slälle, var en

lika ifrig vän af besparingar som någonsin Herman Fle-

ming sjelf, hvarföre han ock hade af Karl Gustaf blifvit

utvald till Flemingens medhjelpare. Om denne sednare

angripits endast för reduktionens skull, hade han säker-

ligen blifvit med yttersta häftighet försvarad af ofrälse-

slånden, och äfven af lågadeln, som alltid och ifrigl ta-

lade för fjerdepartsräfsten. Han försvarades dock blott

af presterne. Lågadeln hatade honom och borgarestån-

det lät honom tämligen hjelplöst falla; och delta oak-

tadt han som öfverslålhållare haft tillfälle att, om han

kunnat, förvärfva sig vänner bland Stockholms borger-

skap.

Också cu annan orsak till hans fall uppgifves, nem-
ligen fiendskap mellan slaglerna De ]a Gardie och Fle-

ming. Sägner om ett sådant förhållande genomgå sex-
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tonde och sjuttonde årlmndradets liislorla; men de verk-

liga spåren dcraf äro lätta och få, icke svarande mot
ryktet. Första fröet skulle hafva blifvit ulsådt, då stnni-

fadren Pontus De la Gardie år 1568 beredde sig till alt

öfvergå frän Hrik den fjortondes till Johan den tredjes

parli, och då en den tiden lefvandc Herman Fleming

varnade konung Erik för den opålitlige främlingen *).

Andra tvisten var, då Jakob De la Gardie ville hindra

den store öfverslåthållaren Klas Flemings giftermål med
De la Gardies svärmor, Helena Bjelke **]. Tredje sam-

manträffandet inföll 16S4, då den nu ifrågavarande Her-

man Fleming underslödde Kristinas förslag all indraga

Ösel jemnte några andra gods från den då i onåd fallne

Magnus Gabriel De la Gardie ***). Fjerde sammanlräf-

fandet skulle hafva skett nu 1660, då De la Gardie, för

all hämnas, skulle hafva stämplat till Herman Flemings

uteslutande. Så går sägnen. Vi hafva ej funnit några

bevis för, men många mot detta sista påstående. De ia

Gardie hade ncmligen vid ifrågavarande tillfälle (öga eller

intet alt säga, slående nästan för sig sjelf, mellan eller

utom båda partierna. Då han yttrade sig i målet, ta-

lade han alhid för Herman Flemings bibehållande •!•).

Åfven må tilläggas, alt bland De la Gardies fel var al-

drig långsiniit hämndlystnad.

Efter förut berällade obehagliga uppträden drog sig

Herman Fleming helt och hållet från ärenderna, dock

med bitterhet och hämnd i sinnet. Det sägcs, att han,

i ensamheten ofta hade hos sig den ryktbare Tbegner

och gaf denne en miingd anvisningnr om saltet, huru
den blifvande reduktionen skulle anställas.

Längre fram , eller år 166-4 tänkte man på alt

godlgöra lionom förlusten af riksskattmästarcsysslan. Man
ville nemligcn välja honom lill generalguvernör öfvcr Finn-

*) Se tredje delen, sid. 317.
**) Se åttonde delen, sid. 136.

***) Se tionde delen, sid. 198.

t) Biksark. Rådsprol. d. 22 och 23 Oct. 1660.
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land. Men så slark var ännu oviljan i rädet , all blolt

6 röster föllo pa Herman Fleming; men 10 dcremot på
Karl Manrits Lewenhaupt, oakladt denne gjort sig länd.

för våldsamt och uppbrusande Jynne *). Kort dcreftcr

var likväl Fleming nära att blifva riksamiral i stället, för

Gustaf Otto Stenbock**]. Han saknade ej parti; och då
Lewenhaupt i delsamma alsade sig platsen i Finnland,

blef Herman Fleming slutligen derstädes generalguvernör.

Hvarkcn i denna cgensk.ip, ej heller som öfvcrslålhållare,

eller som amiral, eller ens som ordförande i reduktionen

liar Herman Fleming lemnat några spår af utmärktare

ämbelsmannaverksamhet. Denna hindrades ock af frän-

stötnnde lynne, ojemn hälsa och med åren kommande
sjuklii^het, svag hörsel och folgikt. Herman Fleming
dog år 1673.

Det ligger något dystert, hemlighetsfullt, nästan

bakslugt i Herman Flemings person och hela väsende.

Delta torde hafva varit rätta orsaken till den myckna
ovilja , han rönte. Dock, vi vilja ej döma honom. Den
slore predikanten Ponlinus tog vid hans jordfästning till

äinue !ör sin betraktelse: del förtal, som i vcrlden öf-
vergår Guds harv, scrdcks dem i högre stånd.

SJUNDE KAPITLET.

ORDNANDET AF REGERINGEN.

Sedan ofvanstående personliga tvisler ändtligen blif-

vil afgjorda
,

gick det lätt nog att ordna det öfriga sty-

relseverket. Det återstod blott två vigligare punkter alt

bestämma; neniligen enkedroltningens plats och regerings-

formen.

*) litksark. Rädsprot. d. 16 Mars 166i.
**) Rihsark. Rädsprot. d. 18 Maj 1664.
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Hedvig Eleonora var obelydlig, medgOrlig, för iiilel

parli farlig; derföre af iulet parli molarbetad. Man
Jcinnade henne plats i regeringen såsom ell vördnadsbevis

mot den allidne konungen, hennes man, och mot den

lefvande, hennes son. Man ville äfven genom hennes

närvaro tillsloppa munnen på dem , som eljest kunnat

påstå, alt förmyndareregeringen, sig sjelf lemnad, endast

afsåge arislokraliens fördelar, men förbisåge konungahu-

sels. För alla möjliga fall lät man enkedrollningen med
ed. försäkra, all hon skulle rälla sig eflcr rikels lag

och sladgar samt ingenling göra ulan sina ämbetsbrö-

ders och medtillförordnades samfällda råd och godtyc-

ke *). Tillika beslöts, all drottningens frånvaro af sjukdom

eller andra hinder ej skulle uppehålla regeringens gång **).

Likaså, alt drottningen ej fick genom någon annan undei-

skrifva handlingai ne ***). Som lockelse och lisa lofvades

henne deremot lifgedingets bibehållande samt dessutom

ett årsunderhåll af 100,000 daler silfvermynl.

Till grund för riksstyrelsen lades 1654 ars rege-

ringsform. Några förändringar dervid blefvo dock gjor-

da , t. ex. all hålla landdkapsmöten blcf förbudet ; tyd-

ligen en följd af dem, som höllos under Karl Gustafs

tid. Likaså lörböds all till någon rikels syssla välja

en furste; en punkt, tydligen riglad mot Adolf Johan.

Vidare inskränktes arfsrällen endast till manliga sidan.

Detta kom måhända till en del af missnöje öfver Kri-

slinas regering; men förnämsta anledningen var visserli-

gen att dymedelst lätta möjligheten för arfslineens ut-

slocknande, då man vid valet af en ny konungaslam äm-
nade än mera inskiänka konungamagten. Af samma
anledning och som ett län från polska förhållanderne

beslöts, alt så länge någon konung lefde aldrig låla före-

slå eller i förväg bestämma hvcm, som skall blifva hans

*) Bond. FoI. 29. Rädsprotokoll och acta i senaten.

•*) Riksark. Rådsprot. d. 27 Oct. 1660.
**•) 5. st. d 28 Ocl. 1660.
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efterliätlare på tronen , arfsiälleii iiitlurliglvis undanta-

gen. Per IJr.ilie påstod i sittande råd, alt den, som
föresloge någon Ung sådant, borde aldrig anses såsom
en redlig fosterlandsvän *).

Så hade man slulligen lyckats ordna rikets inre sty-

relse. Vi vilja nu tillse förliållandet med de utrikes

magier, som vid Karl Gustafs död stodo hotande rundt

omkring fäderneslandet.

ÅTTONDE KAPITLET.

FREDKN I OLIVA.

Under sista lefnad^-^årcn önskade Karl Gustaf fred

iiicd Polen; ty han insåg, alt i delta land voro (dr ho-

nom ej mer några fördelar alt vinna. lian behöfde ock

denna fred för att lättare kunna försvara sig mot de

öfriga fienderna; och i synnerhet för alt få ledighet

verkställa sina planer mot Danncniark. — Polen sjclft,

blödande, iitmalladt och förhärjadl, samt i krig mot

både Sverge och Ryssland, önskade fred med del förra,

för all kunna så mycket bättre försvara sig mot det sed-

rare. Derlill kom en anda verksammare, ehuru enskild

driffjeder. Polska drottningen, nära bcslägind med fran-

ska konungahuset, önskade få den utmärkte krigarens,

prinsen af Condés son, i förväg utnämnd lill polsk tron-

följare. För alt genomdrifva denna älsklingslanka be-

höfde hon fred samt biträde af Frankrike och Sverge.

Genom sitt stora inflytande öfver polska konungen och

senalen , ledde hon derföre med ifver och framgång alla

öfverläggningar dcrhän, att man skulle söka fredlig för-

likning med Sverge.

Underhandlingarna började redan hösten 1639 i

Thorn, och flyllades sedermera till Oliva kloster. Polska

.fredsombuden bodde i Danzig, svenskarna i den vid ku-

•) Riksark. Rädsprot. d. 6 Oct. 1660.



sten liggande b} en Tzoppol. Dessa sednare voro Mag-

nus Giibriel De la Gardie, Bengt O.vensljerna, Slippen-

Lnch och G^ldenklou; medlare franska sändebudet De

l"lIombrcs.

Eller tidens sed började man ömsesidigt med mänga

och småaktiga anin;irkni!igar om ceremonier och formlel

in. m. Skriflvcxlingcu fördes ock med så mycken bit-

terhet, alt De l'lIombrcs, då han för ena partiet »pp-

libte det andras anföranden, faim för godl ölverhoppa

de svåraste uttrycken. Icke ens denna försigligbel kunde

alltid bjclpa. Alan beslöt derförc all ej mer skicka Iivar-

andra några skriftliga betänkandcn, ulan lata De rilom-

bies munlcligt frajnslälla alla ömsesidiga fordringar och

mcdgifvandcn. Så for denne under loppet af Januari,

Februari och Mars månader, fyra gånger hvarje vecka

mellan svenskarna i Tzoppot och polackarna i Danzig,

och lyckades derunder tämligen sammanjemnka sinnena.

Många och svåra hinder blefvo dock från andra

håll laggda i vilgcn. Dannemark begärde, alt Polen

skulle gemensamt med delta rike uppgöra freden, då

man med inbördes stöd af hvarandra skulle lättare kunna

föreskrifva Svcrge villkoren. Men anbudet blcf, obegrip-

ligt nog, med köld mottaget och förkasladt. — Öster-

rike, som ville försvaga och drifva svenskarna ur Tysk-

land, uppmanade Polen lill fortsall krig och lofvade der-

vid betydliga hjclplroi)par. Men Polen misstänkte alltid

Österrikes alsigler. Dessutom trodde man sig vela, den

ena gången, att Österrike ämnade i sällskap med Ryss-

land och Brandenburg dela Polen *j; andra gången, alt

Österrike mutat Johan Kasimirs biklfar, så alt denne

skulle till kejsarens fördel öfvertala konungen till snar

Ironafbttgelsc. Af dessa skäl ville man ej heller sluta sig

närmare iill Österrike. — Från ett tredje håll sökte

Brandenburg hindra freden. Kurfursten ville nemligen

vid delta så gynnande tillfälle rycka lill sig svenska Pom-

mern. Han önskade dcrtöre Svcrges fullkomliga ulnial-

*) Jliksark. Rädsprol. d. 12 Juli 1660,
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tände och ciböd Polen lijelp till Ligels foitsäUning;

dock var lian af polackaina livarkcri älskad eller trodd.

— Afven Maud dem sjelfva funnes sliilligen några, som
talade för krigels fortsättande. De aLeropadc svc)}sl<ar-

nas nödställda helägcnhcl. Dessa hade numera i Polen

gvar endast Elhingen och Moricnhurg ; men besätt-

ningarna dcrstädcs voro nästan till intet hops^nälla

och i sådan nöd, att de slmlle inom några vechor

nödgas gifia sig fångnc och del utan svärdsslag. Se-

dan hade man af svenslca kriget ingen olägenhet mer.

Man hehöfde derföre ej genom ujrpoffrande af honun-
gens anspråk på Sverge och af Polens anspråk på
Liffland köpa sig en förhastad och skymflig fred. Det

var crkcJjiikopcn af Gnesen och hans parti, som så ta-

lade *). Han föimådde dock ingenling uträtta mot den

brinnande fredslänglan , som fanns hos drottningen och

}k^\tn hos större delen af polska folkel; ty ryssar öf-

versvämmade hela Lilhauen och ilrcifvade inemot War-
schau.

Polska drottningen hade likväl aldrig niägtat genom-
drifva de tillämnade, för Sverge så gynnande fredsvill-

koren , om ej ännu en främmande niagt tillkommil. Den-

na niagt var Frankrike, då för liden slyrdt af den rjkl-

bare Mazarin. Dess fördel och önskan under hela denna

tiderymd var, alt Sverge skulle förblifva tämligen starkt

cell tillika hiifva besittningar inom Tyskland; båda de-

larna för all' kunna i sistnämnde stat mol\äga Frankii-

kes medläflare Österrike. Under Karl Gustafs första och

lyckliga år drog sig Frankrike något tillbaka för konun-

gens högt sväfvande planer. Men under sista året af

dennes lifstid, och då Sverge var nära alt förkrossas af

fiender och motgångar, uppträdde Frankrike såsom en

dess kraftige försvarare. Della skedde i synnerhet vid

fredsunderhandlingen i Oliva. De rHombres, ehuru med-
lare, gjorde svenska fredsombuden både många och goda

handtag; och Frankrike förklarade för hofvet i Wien,

*) Riksark. Rådspiot. d. 7 Juni 1660.
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alt om kejsaren ej ville förlikas ined Sverge, sliulle Frank-

rike med alla krafter understödja sistnämnde stal. Till

Brandenburg skref Mazariii, alt derest kurfursten icke

slutade fred med Sverge och ålerlemnade Pommern,
skulle 30,000 fransmän uppträda lill svenskarnas hjelp.

Österrikes och Urandenbuigs infall i svenska Pommern
förklarades som ett emot westfaliska riksfreden begånget

brott, hvilket det ålåg Frankrike att allvarligen beifra.

Mazarin utsatte lill och med den sisla Februari 1660
såsom yttersta tiden, inom hvilken Erandenburg skulle

afsluta freden. Dessa hotelser, lill en del underslödda

af några bland lyska riksfurstarna, tvingade Österrike

och 13randenburg till eftergift. Polska droUningen och

franska medlaren fingo således fiilt spelrum och freds-

villkoren uppgjordes hufvudsakligen enligt Svcrges önskan.

Allt var nära alt afslulas, då man i Oliva erhöll

den redan fem veckor gamla nyheten om Karl Gustafs

död. Polen, Österrike och Brandenburg begynie dervid

stegra sina fordringar, hvaremot svenska fredsombuden

blcfvo villrådiga och nedslagna. Men De THombres bad

dem hafva godt mod, och försäkrade, alt Frankrike ef-

ter denna olycka skulle med än mera kraft understödja

Sverge. Han höll ord. Österrike och BrandenLurg stre-

tade emot och, när ingenting annat hjelple, sökte de

muta lilliauiska riksd;igsmän alt sälla sig emot Lifllands

afslåcnde åt Sverge. Men åfven delta var förgäfves. För

alt ej sjclfva blifva lemnade i sticket måste de foga sig

efter omständigheterna.

Freden mellan Sverge å ena, samt Polen, Österrike

och Brandenburg å andra sidan afslutades i Oliva den

23 April 1660, kl. half till tolf om nallen. Österrike

och Brandenburg måste ät Sverge ålcrlemna hela det

horltngna Pommern, ehuru påkostande delta var, i syn-

nerhet för den sednare magien. Polens konung nedlade

sina anspråk på Svergcs krona och på ^Yasa-ältcns arf-

vegods. Polska staten nedlade likaledes sina anspråk pä
Litlland norr om Dima. llertitren af Kurland återfick
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friheten och sill land. Hvarken han eller Polen erhöll

ringaste ersällning för sina under kriget lidna förluster.

När freden underlccl;nadcs , hade svenska besätt-

ningarna i Älarienburg och Elhiugen ej mer munförråd

qvar än för sex dagar, och befälhafvaren, den kräslige

Loren Is von der Linde, hade nödgals mliUa sin hunger

med kalstockar. Någon betydande rustning var lill deras

understöd ej heller uti Sverge företagen. Inom en vecka

hade de således varit tvungna att utan svärdsslag gifva

sig fangna, och kriget hade varit slutadt i verkligheten,

fast ej på papperet. Att Sverge, i detta förtviflade läge

erhöll så förmånliga fredsvillkor, derföie har det visser-

ligen i någon mån att tacka polackarnas fruktan för sven-

ska vapnen, men långt jnera polska droltniiigens politi-

ska planer och förhastande, och alldramcst Frankrikes

kraftfulla biträde.

Med denna fred afslutades ett nära hundraårigt

krig. Dess första upphof var, när Rewcl 1S61 gaf sig

under Erik den fjortondes beskydd. Man slridde först

om besittningen af Liffland, sedermera och derjemte om
polska Wasarnas arfsrält till Sverge.

NIONDE KAPITLET.

FREDEN I KÖPENHAMN.

I föregående del af vår berällelse *) hafva vi redan

omtalat begynnelsen af fredsunderhandlingarna emellan

Sverge och Dannemark; likaså Karl Gustafs högt drifna

fordringar samt Hollands och Englands hårda svar derpå.

För att vinna den förstnämnde staten ingick Karl Gustaf

i December 16S9 ett för Holland gynnande handelsför-

bund, och sände ylterlignre Coyet att i Haag och Am-
sterdam utverka än närmare förening. Men såväl rege-

: S. 128.
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ringen som sjclfva holländska folket visade Liller ovilja

mot Karl Gustaf och hans planer. Coyet bicf kallt,

nästan illa uiollagcn och kunde ingenting iiliälla. Dan-

nemarks sändebud blcfvo dercmol af både höga och låga

undfångna med ddlagande, välvilja och sloia höglidlig-

heter. Till deras ära, och oakladt Coycls niirvaro i lan-

det, lät ninn till och med uppföra elt skådespel, som

föreställde Köpenhamns belägring, och livari svenskarna

ganska illa lilllygades. Mun lofvade ock att i den bhf-

vatide freden med all kiaft understödja danskarna. Des-

sa, uppmuntrade af så mycket dellagande, ville begagna

den gvrmande sinneastämningen odi gå än längre. De

började föreställa, huru osäker Dannemarks och Kö-

penhainns belägenhet skulle vara, om Sccrge finge be-

hålla Skåne. Svenskarna kunde på några limmar och

vid stark vinter utan minsta svårighet komma ända

till Köpenhamns murar. Del tillämnade fäsiningsvcr-

kel i Landskrona åsyftade jusl att bereda vapcnplals

för sådant ändamål. Konung Fredrik ämnade dcr-

före genom en landstigning återtaga Skåne, och be-

gärde nu Hollands biträde dcrlill. Ostei i ike och Preus-

sen underslödde hans önskningar och Dannemark erböd

holläntlarne till yttermera visso Glitckstadt och Kronen-

Loig till underjiant. Men Skånes och Selands förening

under en och samma krona slridde mot holländarnas

handcisberäkningar; och i jemnförelse ;ned dessa måsle

deltagandet för de lidande danskarna gifva vika. Hol-

land och England vidhullo silt beslut att till trygghet

mot blifvande tullprejerier skulle Sverge och Dannemark

innehafva livar sin sida af Öresund. Dessulom förkla-

rade Mazaiin ganska beslämdt, att om man ville öfxcv

höfvan nedsälla Sveige, skulle han låta till dess beskydd

framrycka Cond»; i spetsen för de segrande fransLa Uop-

parna. Sjelfva kämparna, Sverge och Daimcmark, ville

inget)dera gifva med sig och föi hoppningen om fred var

ganska ringa. Su slodo sakerna, då Karl Gustafs död

intiänfade.
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Stunderna i Göteborg 6ch den nya svenska rege-

ringen önskade fred; och beslölo derfure älnöjas med
Skåne, Halland, Blekingen och Bohuslän samt afstå från

bIIb Karl Gustafs öfriga fordringar. Dannemark deremot
fattade mod och ville ej mera veta af Roskildcr-freden

och Hoager-konserternas villkor. Ofver detta språk och
ölver konungens död LIefvo svenska fredsombuden, det

var Sten Bjelke och Shcring Rosenhane, ganska oroliga.

Men just i detsamma fingo de besök af medlaine, frans-

mannen Terlon och engelsmannen Sidney. Dessa för-

klarade, alt, om Sverge ville afstå från Trondhjem och

i öfrigt nöjas med roskildska villkoren, så skulle Frank-

rike och England ansvara för erhållandet af en sådan

fred. Svenskarna afgåfvo snart den begärda förklaringen.

Dannemark deremot ville ej gå in på dessa punkter,

utan fordrade bestämdt och beständigt att återfå några

af de på östra sidan sundet belägna landskapcrna. Dt-t

styrktes häri af Polen, Österrike och Brandenburg, och

fåfänga voro alla viinliga föreställningar af Holland, Eng-
land och Frankrike. Då tillgrepos hårdare medel. Sven-

ska flottan låg iinnu i Landskrona hamn, innestängd af

den holländska under Ruyter. Medlarne hotade, att,

om Dannemark icke ville gifva efter, skulle holländarne

släppa svenska flottan lös igen. Dannemnik ville ändu

icke gifva efler. Då afslutade holländarne en vapenhvila

med svenskarna och lemnade utloppet från Landskrona

fritt. Genast seglade svenska krigsskeppen ut och bör-

jade att midt framför Köpenhamn borttaga det ena dan-

ska fartyget efler det andra. Så af nöden tvingade, må-
ste konung Fredrik och danskarna, ehuru högst ogcrna,

beqväma sig alt antaga roskilder-frcden som grund för

den nya underhandlingen; och sedan det var gjordt,

måste svenska flottan becjväma sig all återgå till hvila i

Landskrona hamn.

Fredsveiket blef nu ändtligen den 24 Mars i or-

dentlig form öppnadt. De förnämsta tvistepunkterna voro

frågan om Hven, om betalning för Guinea-rofvel och i

synnerhet om Bornholm. Emedan folket pä sistnämnde



ö liade, såsom furbcmrildl är *), 6'fverraskat, lähgslat eller

nedhuggit dcrvarandc svenska besällniiig, finkläde de ock

en svår hämnd , i fa!l ön åter koniine under Sverges

välde. Konung Frediik liade deilörc med silt hedersord

lolval i det jllersla skydda dessa sina trogna undersålare

mot en d_)lik fara. Han höll ord, oaktadt Sverges och

medlarnes enlrägenhet och hotelser. Du föreslogs, alt i

stället för Bornholm skulle Dannemark åt Sverge afslå

äganderällen till en mängd gods, som danska adeln i Skå-

ne, Halland och Blekingen innehade. Men äfven della

gick trögt; ty mellan Dannemark och dessa förlorade

länder ville konung Fredrik i del längsta bibehålla livarje

förbindelse, såsom en anledning, en möjlighet till fram-

tida ålerlörening.

När sammanjemnkandet af ofvannämnde tvistepunkter

ej gick så foit, som man önskade, ville Holland tvinga

Sverge till eftergift och bortlog för sådant ändamål nio

svenska örlogsskepp, och det ulan sina medförbundnes

velskap och oakladt sin med Sverge ingångna vapenhvila.

England och Frankrike blefvo högeligen förlörnade och

hotade alt helt och hållet skilja sig liån Holland; i syn-

xierhet Frankrike, som nyss förut förklarat sig vilja vd^a

alU för alt upprätthålla Sverge. De tvingade Holland

alt efler några veckor åtcrlemna fartygen. Men från

denna stund uppkom mellan de Ire förbundna medlarne

så mycket trätor och oenighet, all freden derigcnom ej

litet fördröjdes. Tillika visade de mot Sverge och Dan-

nemark elt stötande öfvermod och förelogo sig omigen

att båda dessa stridande magier oålsporda bestämma

fredsvillkoren. Det troddes till och med , att Holland

ämnade för sill biträde åt Dannemark begära Trond-

hjems län; men alt England satte sig emot förslaget.

Dessa förnedrande uppträden bragle sluleligcn både

svenskar och danskar i harnesk emot sådana medlare.

Hannibal Sehesledl var den, som först vågade föreslå,

alt båda kronorna borde sinsemellan afslula saken oih

') Se 12 del. sid.
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sålunda befiia sig från medlarnes sTcynilllga förmyndare-

skåp. Tanken fann bifall på Låda sidor. Den 7 M;ij

logo dessa enskilda underhandlingar sin början, ocli re

dan dtn 27 i samma månad undertecknades freden. Det.

28 Maj släpptes svenska floltau ul från Landskrona haniu

och några dagar dercfler skeppades svenska tropparna,

utgörande 13,000 man, från Dannemark tillbaka till

Sverge.

Fredens hufvudpunkter voro följande: i:o Sverge

fick behålla Skåne, Halland, Ulekingen, Bohuslän och

Hven samt tullfrihet i sundet. 2;o Sverge afslod från

sina anspråk på Trondhjems län och på ersättning för

Guinea-rofvct. 5:o I stället för Bornholm skulle Sverge

bekomma danska adliga gods i Skåne, hvarom man borde

framdeles uppgöra närmare öfvcrenskommelse.

TIONDE KAPITLET.

ÖFVERSIGT AF PARIIERNA UNDER EÖRMYNDARE-

STYRELSEN.

Under loppet af 1660 hade Sverge erhållit fred

med Polen, Österrike, Brandenburg och Dannemark.

Bland krigen återstod blott det mot Ryssland , hvilkel

inan då lör liden ansåg som det obetydligaste. Afven
inom landet hade en bestämd regeringsform och förmyn-
darestyrelse blifvit antagna och all oenighet åtminstone

för tillfället qväfd. Mau väntade nu, att dessa riksför-

inyndare skulle under en lång och fredlig styrelse upp-
hjelpa landet och dess inre förvaltning ur den nöd och

oreda , hvari det under Kristinas och Karl Gustafs rege-

ringar oupphörligt sjunkit allt djupare och djupare.

Första året med allt^ hvad dcrpå uträttades, lofvade

också godt. Hedern af de lyckliga fredssluten tillkom

visserligen ej blott riksförroyndarnes skicklighet ulan äfven

FryxelU Ber. XIIL 3
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Sverges egen vapenära, ocli förnämligast Frankrikes ocli

linglands underslöcl. Oemotsägligt är dock, all svenska

legeringen under della vådliga år utvecklade en ovanlig

grad af klokhet , drifl ocli beslulsamlief.

Men (urtsällningen af deras styrelse blcf helt annor-

Iiuidn. 131and de högst uppsatta personerna fanns be-

klagliglvis ingen med nog klokhet, kraft och ihärdighet

alt mägia ölvcitaga och i oruLbadt sammanhang leda

ärenderna. lij liellcr fanns något slöire mål, något vig-

ligare förelag, någon tryckande våda, som ryckte till sig

uppMiärksamhelen och sammanhöll så väl de styrandes

som de styrdas sinnen. Faran för yttre fiender och inie

oroligheter hade varit en sådan. 'Under loppet af 1660
Llef den öfvervunnen. Men utlröltadt så väl af dess;i

som af förra kiigsårens ansträngningar, sjönk hela riket

och i synnerhet dess styrelse i en förslappning, en upp-

lösning, under livilken enhvar hkasom heniladc andan,

och började alt från de stora, allmänna föremålen vända

blickarna till sina enskilda angelägenheter.

En stor och allmänt nyttig åtgcrd hade dock varit

alt föreinga och behöfde äfven förelagas, uemligcn re-

duktionens verksliillande och ordnandet af rikels förstörda

luishålhiing. Vi skola framdeles visa, huru äfven della

försummades.

Så utan ledning af någon krjiflfullare personlighet,

tller af något stöire föremål, vacklade hela styrelsen,

utan sammanhang, ulan sylle; en strid om småsaker

mellan småfolk; småfolk åtminstone i jcmförelsc med de

stora och starka andarna från Gustaf Adolfs och Kristi-

nas tid. Teckningen af en sådan styrelse kan ej blifva

annat än urbilden lik; en osammanhängande och Iröt-

tunde framställning af parlicrnas ändamålslösa tvister, och

det ulan annan ledtråd än lidsföljden. Efter denna vilja

vi ock gifva en helt kort öfversigl af förhållandel.

Under loppet af 1660 och början af 1661 var det

Per Brahe, som med ufvervägande niyndit^hct ledde ären-

derna , så väl de yttre som i synneihel de inic. Olvif-

vch-kligl var del han, som yfvcrändakasladc Karl Guslafs
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testamente och dref Adolf Joliaii ur förrnyndaicslyrclscn.

Men Bialie var nära 60 år gammal och Löijade IröUnji.

Redan under loppet af 1601 drog han sig mer och mer
undan från de allmänna, ärendcrnas liägna och oalbruliia

Icdninpf.

Vid samma tid framträdde dcreinot Magrius Gabriel

De la Gardie och Gustaf Bonde, livardcra i spetsen för

sitt parti täflande om högsta inflytandet. Bondes grund-

sats var fred, sparsamhet och iiHlraL;ningar; De la Gar-

dies deremol krig, prakt och fi ikosliglict. Striden dcni

emellan fortgick från 1661 till IC'65, dock under De la

Gardies ständigt växande inflytande. Bonde, med vack-

lande liulsa, tröttnade mer och mer samt föll slutligen

undan.

Nu inträffade ett tidskifte, under hvilket De la Gar-

die var nästan enrådande, ncmligcn aren 166S—1667.

Det var under denna tid, som del olyckliga Bremiska

kriget företogs och Palmstruchska banken gick öfver än-

da, genom hvilka Ivenne omständigheter rikshushällnin-

gen störtades i än svårare villervalla.

Sedan kom ett nytt skidc, som varade ända till

1672. Under detsamma fortgick en oiippböilig strid

mellan De la Gardie och hans vänner på ena sidan, och

pä den andra Sten Bjelke i spetsen för ett annat parti,

bestående af Klas Rålamb, Björcnklou och bröderna

Kurck. Hvarandra nästan jeniiigoda till antal och dug-

lighet, ryckte båda dessa partier styrelsen fram och till-

baka sig emellan, så att nästan hvarje parti hade hvart

annat år öfvervigten. Tvisteämnena voro dels utrikes för-

bund, dels den inre statsiegiering.-n, hvilken enhvar ville

ordna till fördel (ör sig; Bjeikepartiet dock alltid med
större benägenhet för fi cd och sparsamhet. Det hade

öfvervigten under året 1668; De la Gardie åter 1669.
I slutet af detta år och sedermera allt till 1671 hade
åter Bjelke i förening med Br.dierna ölverhanden.' Bred-
vid dera böljade på de sista åren uppstå ett tredje parti,

anfördt af Jan Gyllenstjerna, hvilken alllid kraftfullt och

samvetsgrannl talade för fäderneslandets bästa.
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Pä sisla slutet var icke blott riket utan partierna

sjelfva i elt tillstånd af upplösning. Denna förorsakades,

dels af deras egen oenighet, dels deraf, alt ju mer Karl

den elftes ni3ndighetsålder nalkades, desto mer började

enhvar alt vid honom och hans omgifning fästa sina

blickar och beräkningar, hvarigenom de förra partierna

sönderföllo.

Efter denna korta Öfversigt, skola vi nu omständ-

ligare teckna de händelser, som under nämnde stjrelse

inträlTadc *).

ELFTE KAPITLET.

FÖRSLAGET TILL NYTT KRIG 1 POLEN.

Krigsbyten, främmande underhållspenningar, och

regeringarnas slöserier, hade förskaffat stora tillgångar åt

de magtägande inom Svcrge och vant dem vid su lysande

Jefnadssätt, att hvarken deras enskilda eller rikets all-

männa tillgångar kunde detsamma längre underhålla.

Stoltheten, ammad och ökad af lysande segrar, ville

ogerna ödmjuka sig lill indragningar och sparsanihel.

Derföre fanns nu, likasom 1653, elt stort parti, som
önskade krig, för alt under detsamma lättare bibehålla

eller öka sina rikedomar.

Forsla spåren tdl sådana nya krigsplaner återfinnas

redan under fredsunderhandlingarna i Oliva. Polska

drottningen ville med allo magt få till polsk tronföljare

Ulvald den store Condcs son, hertig Henrik Julius af

Eughien**), hvilken hon ämnade förmäla med hennes

systerdotter, en pfaltsisk furstinna. Delta förslag mol-

*) Denna öfversigt är grundad pä rädsprotokolicrnas ge-

nomläsning. Det ur omöjligt all bestyrka den med en-

skilda citater derur, emedan sädana skulle ensamma
(upptaga flera sidor af arbetet.

"') MicUaud et Poujolal Ser. 3, Tom. C, p. 891.
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arbelades af ett stort parli inom PoIcti, och dcssulom af

l^cjserliga liofvct, hvil]<el ingalunda ville lil!ala en fran-

sysk prins inlaga Polens tron. För all niol dcs^a för-

liållanden kunna genomdrifva sin plan, bcliöfdc och scikle

drottningen äfvcn Sverges hjelp. Oliviska fredsunder-

liandlingarna gåfvo tillfälle till de hemliga samtal, som
för sådant ändamål behöfdcs. Hon reste personligen dit

och tros hafva på ett eller annat slilt för sin plan vun-

nit Schlippenbach och måhända Magnus Gabriel De la

Gnrdie sjolf. Denna plan var, att Svorgc skulle slida

20,000 man hjelptroppar till Polen under det svepskäl,

att mot Österrikes förmenta eröfrisigslyslnad skydda Po-

lens frilict och valfrihet. Ycrkcliga afsiglcn var, att tvin-

ga polackarna till alt välja hertigen af Enghicn.

Sommaren 1660, näi"» fredsombuden från Oliva aler

lommo till Stockholm , började De la Gardic och Schlip-

penbach genast arbeta för ofvannämnde plan. De under-

stöddes af Klas Tolt; och fur alt göra saken mera smak-

lig och betaga den ulsecndct af elt nytt krig, helte det

ock, alt man endast skulle med Polen förena sig till ut-

förande af rysska fejden. Pei" Prnhe ocli Gustaf Bonde

talade ifrigt mot hela förslaget, men fåfängt. JMan be-

slöt sända Srhlippenbach för all med droUningen i Polen

närmare och forndigen afslula detta förbund. När hit-

hörande handlingar sista gången genomsågos i lådel, hade

Bengt Oxensljerna äfven kommit hem och var vid öfver-

läggningen tillstädes. Han ogillade högligen del tagna

beslutet och försäkrade, all Polen hade af Österrike in-

gen ling alt fiukla, m. m. Hans skäl, understödde af

Bondepaitiet , verkade, och saken vardt tills vidare upp-
skjuten *).

Men samma or fram på hösten blcf den å nyo upp-
tagen; likväl med den förändring, alt hjelpsändningen

skulle ske i följe af ett gemensamt förbund emot P»yss-

Jand. Tvisterna derom blefvo i rådet ganska lifliga. De

*) Rådsprot. (]. 7, 8, 9 och 16 Juni 1660. Locnboms
hand). III. 73.
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Ja Gardic sade: det är sälcrl, all Österrike, Branden'
Ixirg och Ryssland sJioIa snart dela Polen, om de få
ostörda handsJcas med dctla land. Klas ToU tillade:

jag för min del ka7i ej tillslyrka Sverge alt stillasil-

lande åslcåda något sådant. Per Brahe invände svå-

riglielen att finna medel lill krigets utförande. Tolt sva-

rade: drollningcn af Polen torde af egna medel g>fva

omhring 100,000 daler derlill. Bengt Oxensljerna in-

föll: men under förra hrigel ville hon ofla icke gifrei

sin egen man en enda fyrk Totl återtog: dessutom

skola rysska byten betala krigsomkostnaderna. Bonde
svarade: ryssen har för sed, att mot en infallande

fiende sjelf härja sill land; och hur går del då med
byte och betalning? Dessutom har aldrig något krig

betalat sig sjelft, icke ens» den så ovanligt gifvande

tyska fejden. — Men, sade Wrangel , mina och Tor-

slenssons fälttåg kostade kronan dock ingen ting. —
Jo, svarade Bonde, jag skall ur räkenskaperna bevisa,

all de kostade 100,000 daler årligen, och dessutom

medtogn sålda kronogods för 1,400,000 daler*). —
Klas Tolt sade: ständerna böra fortfarande betala krigs-

gerderna. Bonde svarade: om sleinderna äfvcn mägla-

de uthärda dermed, så förslår det dock föga. Vi böra

derjemntc besinna, att Dannemark måste vara harmset

öfver sina lidna förluster och söka hvarje tillfälle lill

hämnd. Det behöfs ej ringa medel endast för all tryg-

ga oss mot den sidan. Om nu derlill ryssen gifver

oss tillbaka våra landskap, hvad skola vi då anföra

som krigsorsak? — Karl Mörner tillade: ryssen har

ärligt hållit slillcståndet. All, medan delsamma ännu
varar, avgripa honom, vore mot ära och tro. — Ja,

tillade Brahe, och ett orättvist krig gnager samvetet

neh går sällan väl. — Slen, invände Klas Tolt, vi

kunna som krigsorsak anföra nödvändigheten af att

skydda Polen. — Ja, tillade Wrangel, och Ryssland

får betala kostnaderna och gifta oss nya landskap

') En stor del häraf iilgitK doik lill Jan Baners faillåg.
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dcililK — 3/f», sarle Bortle, ju flvrc främmande Imul-

^ släp som crofras, dcslo fatlUjarc blifva ti; lij sådana

landvinningar kunna ej underhålla sig sjelfva. Dess-

utom, i gode herrar, lålom oss lomwa ihåg ständer-

nas enträgna önsltan om fred! — V/jjiiigcl svarndc:

Svcrges höghet kommer dock af värjan och kun endast

med den vpprällhällas. De la Gardie uiropHdc: aut

nunc aut nunquam! *) Nu är en gynnande lidepunkt,

som måhända sent eller aldrig återkommer. Tolisndc:

vi höra ej genom fred med Byssland binda våra hän-

der och svärd i overksamhel. De la G.ndic lill;ide:

när vår värja är borta, år vårt hopp borta; och

Sverges magi måste bibehållas genom sam,ma medel

som den hlifvit vunnen. Då utbrast Gustaf Bonde: så-

ledes skall milt arma fädernesland i evighet blifva ett

fattighus, med gråtande cnkor, jemrande bönder och

olönta ämbetsmän ; samt nöd och villervalla i hvarjc

vrå; och dessutom vi sjelfva blifva af utländningcn

halade och afshydda för vår lystnad efter krig och

plundringar ! — Omiösining företogs. Gustaf Bonde,

Seved Båt, Karl Möincr, Bengt Oxcnstjerna jcmnlc tre

andra voro för fred; för Irig deremot enkedrollningen

och de öfriga nitlon rilsråderna **).

Ständernas önsl\ningar och Bonde-parliels molslånd

voro likväl icke helt och hållet förgäfves. De la Gardies

anhang vågade ej inleda det nya kriget så hastigt, som
man först ämnat. Likväl hlef Schlippcnbach afTärdad

för att om ifrågavarande förbund öppna iniderliandlingar

ined Polen. Hans skicklighet i sådana företag och den

ifver, hvarmed han omfattade det nu ifrågavarande, gåfvo

nijcken anledning till den förmodan, att del skulle lyc-

kas honom inleda Sverge i delta nya krig.

Knappt var saken inom riksrådet afgjord, förrän

Schlippcnbach skyndade till Dalarön för alt med sitt

uppdrag segla öfver lill Polen. Det var sent på året,

') iVu eller aldrig!
**) RåiUprot. d. 10 Jimi samt 7 och 11 Nov. 1660.
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rciJan den 18 Nov., men detla kunde ej alskräcka den

ifrlga underhandlaren. Sljrmanncn insjuknade, n:cn också

dctla hinder trotsades. Ainiralitclet lofvade skicka en ny

skeppare; men Schhppenbach ville ej afvakla dess an-

komst, ulan styrde med gynnande vind utåt Landsort.

Efter några timmar möttes han af en häftig storm, hvil-

kcn dref fartyget tillbaka mot skären. Ankare kastades;

men ankartåget brast och fartyget vräktes åt stranden.

Inemot skymningen stötte det mot en klippa. Vattnet

började strömma in så häftigt, att intet pumpande mer

hjelple. Skeppskaptenen satte då Schlippcnbach, sin hu-

stru och ännu fyra personer på en liten båt i mening,

att de skulle rädda sig till en närbelägen holme. Men
under rodden kom snart en störtvrig och kastade båten

öfverända. Vid denna förfärliga anblick liöljde skepps-

kaptenen sitt ansigte och störtade sjelf med förtviflan i

vågorna, för att i döden följa sin maka. De båda, samt

deras fyra följeslagare sågos ej mer. Men Schlippenbach

simmade till ett litet klippskär, på hvilket han började

att halkande klättra upp. I delsamma kom en ny och

än förfärligare störlsjö, hvilken nedrycktc honoin från

den kala klippan, kastande honom återigen långt ut bland

böljorna. Då vände han sig simmande tillbaka mot skep-

pet. Med utomordentclig ansträngning lyckades han ar-

beta sig dit och fatta tag i dess gallion. Men vågornas

buller, qvällens mörker och villervallan om bord gjorde,

alt ingen märkte hans dilkomst; och ropa förmådde han

ej mer, ty han hade redan legat länge i vattnet och var

af köld stelnad och mållös. Så måste den olycklige ännu

en stund, hängande vid gallionen, slängas af och an af

vågorna. Andtligcn kom en matros att händelsevis kasta

ögonen dit och drog honom med en bålshake upp på
däcket. Skeppet hade emellerlid intagit så mycket vatten

,

att man hvarje ögonblick fruktade dess sjunkande. De
raskaste bland matroserna började dcrföre klätti'h upp i

mastkorgen. Schlippenbach förmådde knappt röra sig.

De slogo dcrföre ett låg om lians kropp och började

dcrmed hissa honom uppåt. Men i detsamma rusade
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vntlnet in öfvcr fiirlygct , sä alt delin Imsllgt sjönk till

bollen, ocli under böljorna försvann Sclilijipcnbncli, lians

hjelparc, och allt ulom niaslkorgcn, som ännu luijde sig

några alnar öfvcr den stormande ytan. De dit ujipstig-

na matroserna blcfvo dagen dcrpå läddade ocli från dem
liar man berältelsen om Scldippenbaclis förfärliga döds-

lamp.
Denne man hade varit förnämsta ledaren af polska

krigsplanerna. Hans död förorsakade ett aflnott deri.

Men frampå våren 16G1 återtogs tråden och Klas Tott

slickades till Paris. Han afslutade då ett förbund af

innehåll, att Sverge skulle till bevakande af Frankrikes

fördel hålla i Polen en sljrka af 12,000 man och der-

emot af Frankrike bekomma i årliga underhållspenningar

480,000 riksdaler *). Svenska regeringen tyckes dock vid

närmare eftersinnande hafva funnit saken alltför betänk-

lig och dcrföre dragit sig tillbaka. Hela förslaget gick

om intet och fäderneslandet fick behålla den fred som
så väl behöfdes.

Konung Ludvig den fjortonde blef emellertid öfver

delta Sverges uppförande så harmsen , att han förklarade

det slutna förbundet ogilltigl och ingick ett nytt med
Sverges medläflare, Dannemark. De af Klas Tott upp-
l)urna och förslösla penningarna blefvo med stolthet ef-

terskänkta. Delta var första och rätta upphofvet till den

kallsinnighet, som .°uen 1662 till 1671 röjde sig emellan

Sverge och Frankrike **}.

*) Enligt Puffcnd Frcdric Wilhelm, p. 693. Abbe Choisy
uppger 600,000 ecus. Michaud et Poujolat 3 ser. 6 tom.
pag. 391.

**) Rudsprot. d. S Nov. 1662. Jfr Michaud et Poujolat
s. st.
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TOLFTE KAPITLET,

FREDEN I KARDIS.

Genast efter K.nl Goslafs död öppnades ficdsunder-

liandlingar äfvcn med Ryssland. Tsaren var uloniordent-

ligt ani^clägen om all bekomma några hamnar vid Öster-

sjön och fordrade derföre Ingcrmanland. Tdl del minsta

ville h;in behålla qvar de vid stillestandet i Wnlliasnari

1658 äl honom öfvcrlcmnade lifl- och estländska orterna,

ll.in Löd lill och med en stor summa penningar för alt

vinna silt niäl. Men svenskarna ville alldeles icke nicd-

f^ifva rägot sådant, och underhandlingarna afbrötos; äf-

Tcn derföre, all Sverge ämnade enligl Schlippcnbachs plan

med väpnad hand åter blanda sig i Polens och Ryss-

lands angelägenheter. Ständernas ficdliga länkcsält och

Ronde-parliels motstånd omintetgjorde planen, såsom för-

bcniäldl är. Våren 1661 börjades derföre nya fredsun-

derhandlingar, hvarvid Bengt Horn var Sverges förnäm-

sta ombud. Sakernas läge blef under tiden mycket för-

ändradt. Czarnecki och polackarna hade flere gånger

slagit rysslta bären och i Moskwa utbrusto hotonde oro-

ligheler. Sverge deremot hndc lyckats ordna sina inre

angelägenheter och derjemnte vinna fred med alla de

andra grannarna. Ryssland måste alltså gifva eflcr och

tillbakalemna de i Valliasaari erhållna orterna. Den 21
Juni blef freden afslutnd i Kardis, beläget emellan Liff-

land och Estland. Villkoren voro samma gränsor som i

Slolbowa freden, samt ömsesidig fri handel och fri reli-

gions öfning i åtskilliga de förnämsta städerna. Ryssen

skulle dessulom åt svenska besättningarna i I.ilTland ut-

betala Ii),000 tunnor säd.
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TRETTOKDE KAPITLET.

PLANER TILL NYTT KRIG EMOT RYSSLAiSD.

Så begärligt efler Inlen ocli underhnllspenniiigar var

dol krigiska partiet inom Svergc, alt del böljade tala om
11 VU ;mf;<II emot R_yssland, ocli det blolt några få må-

nader sedan freden med samma l^nd blifvil högtidligen

besvnren. Klas Totl, Bengt Skjlle och Kail (jiistaf

>yrangel stodo i spetsen för detta parti, till hvilket för

öfrigt hörde rikskanslern De la Gardie, Bengt Horn,

Shcring Rosenhane med tlere. Skvtte sade: Tarlarcrne

kalla sina plundringståg inåt Polen för guldvågarna.

Likaså betraktar ryssen sina härjningsfärder genom

Liffland. Yi måste alltså cröfra Nowgorod och Ple-

skoto: förr blifva ej våra gränsar på den sidan tryg-

gade. Nu är bästa tillfället derlill, medan ryssen sit-

ter i klämma mellan Polen och kosackerna. Bengt

Horn tillade: myckel w.issnöje finnes i Ryssland. Ple-

skoiv gör uppror, så snart det får understöd af sven-

ska troppar. Landet är försvarslöst. Angripa vi all-

varsamt, så måste de gifva oss en hederlig förlikning *).

Frankrike lärer ock haft sin hand med i spelet och sökt

genom löfte om nnderhållspcnningar locka Sverge till

detta förelag, i afsigt alt dymedelst hjelpa del nödställda

Polen.

Skäl till ömse missnöjen fiinnos; men for det mesta

obetydliga och lätt afhjelpla. För fredens bibehållande

talade också Per och Nils Brahe och främst Gustaf Bon-

de, ej utan medhåll inom rådet**]. Från Liffland skref

Bengt Oxensljcrna de allvarsammaste varningar. Stän-

derna vid 1664 års riksdag lillkännagåfvo likaledes sin

ifriga önskan om fred **'). Detta oakladt segrade krigs-

•) nådsprot. d. 48 Nov. 4 662, d. 8 Juli och IS Oct.1663.
••) Ridsprot. d. 18 Nov. 4662. d. 8 Juli och lö Oct. 16§3.
***) Rådsproi. d. 15 och 16 Juli 1664.



60

partiet inom rådet, med Klas Toll i spetsen. Man äm-
nade gemensamt med Polen angripa Ryssland och pjorde

sig i förväg säker om segrar och landvinningar. Pal-

Litski skulle i Warschau afslula förbundet och dcrvid

betinga Pleskow och Nowgorod, såsom Sverges andel i

det blifvande bylet *]. Ar 1665 utskickades under IJelm-

feldls anförande betydliga troppar, hvilka hotande förla-

des vid iiffländska gränsorna, och oaktadt Per Brahes

och Gustaf Bondes invändningar beslöt rådet, alt med
allvarsamma hotelser träda ryssen under ögonen '*). Det

lyckades verkcligcn. Tsar Alexei gaf vika och den 12
Oct. 1666 afslutades i Plusmunde en öfverenskommelse,

hvarigenom tvistepunkterna bilades.

FJORTONDE KAPITLET.

031 HERTIG ADOLF JOHAN ÅREN 1661—1663.

Hertigens försök alt år 1660 inkomma i förmyn-

darestyrelsen misslyckades hufvudsakligcn genom adelns

n?olslånd. I\Ian tyckte sig under de närmast följande

åicn märka åtskilliga hans bemödanden alt för sig åter-

vinna länkesället inom nämnde samhällsklass. Stora gä-

stabud anställdes ***). Då Gustaf Bonde talade mot nå-

gra Adolf Johans fordringar hos kronan, fick Bomann i

uppdrag, att söka med gåfvor vinna Bonde för hertigens

sak •]-). Förnämsta medlet var dock, alt hertigen för-

mällc sig med Elsa Elisabet Brahe, hvilken, såsom Per

Brahes brorsdotter och Erik Oxensljernas enka , stod i

nära förbindelse med de mägtigasle inom högadeln ff).

*) Rådsprot. d. 12, 13 Juli, d. 11 och 17 Sept., d. 13
Oct. lee^s.

*•) Rådsprot d. 19 Juli och 8 No v. 1665.
***) liiksark. Stcgeborgs ark., Lars Romann till Adolf Jo-

han, Maj 1661.

f) S. st. (I. 12 Juni 1661.

ft) Kongl. liibl. i Stockholm. Ileydcnrcichs Gcschichle des

llerlz. Ad. Johan. Den sdgcr, l:mo att hertigen ej fri-
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Heiiigens afsigl ville likviil iclic rält Ijckas. Man
undvek honom som en både misstänkt och niissliinksam

person. Ingen bland de högre herrarna ville åtaga sig

att blifva förmyndare för hans stjufbarn; och under sina

färder genom landet hade de alllid till hands något svep-

skäl, som hindrade dem från att besöka Stegeborg *).

Landshöfdingen i orten, Gustaf Kurck, kom engång dit,

på bjudning till barnsol. Mötet slutades med trätor, s;i

nit Kurck kastade det iskänkta vinet för hertigens fötter,

och denne höll sin knutna hand under landshöfdingens

näsa; hvarpå den sednare, nemligen gästen, hufvudstupa

reste sia väg **).

Ungefär vid samma lid tilldrog sig ett annat och

obehagligare uppträde. Det var vid Lars Kaggs begraf-

ning i Stockholm. Hertigens gemål, Elsa Brahe, och

De Ja Gardies gemål, pf;iltsgrefvinnan Maria Eufrosina,

slvulle åka till kyrkan i en och samma vagn. Elsa Bralie

sifg genast och först in i vagnen och intog der den för-

nämsta platsen. Maria Eufrosina nöjde sig visserligen

ined andra rummet, men såg under hela vägen surniu-

len och besynnerlig ut. När de, komna ur vagnen,

skulle inträda i kyrkan, skuffade vid dörren Maria Eu-

frosina Elsa Brahe undan och gick först in. Ankomna
till bänken, trängde sig åter Elsa Brahe fram och intog

förnämsta platsen, under förnyade vresiga miner af Mnria

Eufrosina. Tvisten väckte mycket uppseende och åtlöje.

ade till Elsa Brahe förrän mot slutet af 1660 ars riks-

dag och sedan Hedvig Eleonora afrädt frän holslcinska

frieriet. Detta är en osanning till fördöljande af det

vacklande i Ad. Johans eget uppförande. Vidare tilläg-

ger samma källa, att Schlippenbach sökte skrämma Elsa

Brahe till att gifva hertigen korgen; att Hedvig Eleonora

sökt hindra äktenskapet och sedan gråtit öfver dess full-

bordande m, m. Yi Icmna dessa sednare uppgifter i sitt

värde.

*) RiksarK. Stegeborgs ark. Lars Romann till Adolf Johan
d. 23 Oct. 1661.

'^") Riksark. Stegeborgs arkiv. Adolf Johans egen berät-

telse d. 21 Dec. 1661.
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Den lidfiis ofta förcltommande nKlIiinlöperska, gamla

Brilla AUerlz, sprang också nu mellan båda husen och

sökte mäkla försoning; men förgäfvcs. Saken hänsköts

till enlicdrottningens afgörande, hvilkcn ål Maria Eufro-

sina, såsom född furstinna, tillerkände förslå platsen.

Hertigen och Elsa Brahe reste missnöjda från hofvet *).

Nästan nlla Lref till hertigen från hans ijenare äro

redan denna tiden fyllda af öfverdrifvet och lågt smic-

ler. De tala sJändigl om hertigens ädelmod saml höga

och ojemn förliga dygder; tillika om deras egen ovnr-

dighet all Ijcna en så utmärkt furste o. s. v. Alt

hertigen tålle och kanske fordrade ett sådant språk, vi-

sar, huru han alltmer och mer intogs af en alllförderf-

vande cgcnkärlek. A andra sidan finner man honom

också redan nu invecklad i många och obehagliga rätte-

gångar.

Hösten 1661 dog Lars Kagg, hvarigcnom riksmarsk-

sjsslan åter blef ledig, en ny frestelse för Adolf Johan

att göra sina gamla anspråk gällande. Han tycktes dock

i början icke hafva scrdeles rigtat sina tankar åt det

hållet. Det är först efter Bengt Skyllcs hemkomst, som

dylika planer begynna åter framskymta.

FEMTONDE KAPITLET.

OM BENGT SKYTTE OCH HANS FÖRBUND MED
ADOLF JOHAN.

Vid Karl Gustafs död hade Bengt Skylte redan en

längre lid varit i Eondon, dock ulan något offentligt

uppdrag. Han crböd sig nu alt framföra svenska hofvets

lyckönskan till den på engelska tronen uppstigne konung

Earl den andra. Anbudet blef ej moltagct och den hög-

*) Jlihsark. Stcgoborgs arkiv Lars Romann till Adolf Jo-

han odat. 166a — Hcydcnieichs histor. — jfr Archenh.

Mem. H. 35.
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lidllga besUcknlngen lemnades ål en annan *). Är 1661
rrsle Skj'lten lilalecJes ulan offcnlcligt uppdrag {rara och

tillbaka genom Tyskland, hvarundcr han utan blygsel

öfverallt medförde en sin frilla och högl uttalade sina

satser till förnekande af Guds tillvaro, af själens odöd

lighet, o. s. v. Han ordade också mycket om en af ho-

nom uppfunnen, ursprunglig öfverensstämmelsc mellan alla

språk; likaledes om nyttan af en Sophopolis, en de visas

stad, hvarest tidchvarfvcts lärdaste och djupsinnigaste

n)än skulle bo tillsammans för att så myckel lättare kun-

na utbyta och utveckla sina tankar och läror. Han vann

så stort insteg hos en grefve af Hanau, alt denne lem-

nade honom 9,000 riksdaler **), förmodligen lill utföran-

det af förslaget. Förslaget blef icke ulfördt. I allmän-

het finner man många spår, att Bengt Skyltc haft ganska

trassliga penningeförhällanden och stora skulder.

Bengt Skylte, ehuru varande riksråd, hade nu i tre

eller fyra år icke på något sätt tjenstgjort. Sådant kun-

de ej längre tillåtas. Den 7 Mars 1661 befalldes han

inställa sig i rådet, och lönen för tiden af hans fiånvaro

redsattes till hälften, af livad de tjenstgörandc riksråden

uppburo **'). Skyltc hörsammade ej, utan sladnade i

Tyskland. I Nov. samma år utfärdades en ny och strän-

gare kallelse •{-). Nu ålerkom Skylte och började i Febr.

1662 deltaga i rådets öfvei läggningar och dcrvid tala

både dristigt och mycket, likasom ingenting varit mot

honom att anmärka. Emellertid och redan efter några

månader ledsnade man vid lians närvaro. Sommaren
1662 blef han, oaktadt sitt undanbedjande, utsedd till

piesident i wismarska Iribunalet, vanliga platsen för sä-

dana personer, livilka man ville under någon hederlig

förevändning aflägsna •j-f). Han lyckades dock alt ännu

*) liädsprol. d. 1 Juni 1660.
**) Fanis disserl. de Comiiiis regni Svio-Golhici 165i—

1680. p. 9.

, "*) Rådsprot. d. 7 Mars 1661.

i) Rådsprot. d. 12 Nov. 1661.

tt) Rådsprot. d. lO Juni 1662.
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till nägon tid draga sig undan. Vinlern 1663 ulsågs

han ånyo till samma plats. För alt göra densamma mer
smaklig, och i aljmiinliet, fur alt med godo förmå licngt

Skylta alt afstå frän sina stämplingar, sökte rådet på
allt siUt gå hans önskningar till niöles. Med president-

sysslan förenades uppdraget alt vara rikets legat i Tysk-

land och han utnämndes vid samma tid, det varvintern

1663, till lagman öfver Ingermanland. Bengt Skylle

uppsköt ändå afrcsan till Wismar och begärde för syss-

lans anseende skull högre lön. Afven detta beviljades,

och han fick utöfvcr förra anslaget 6,000 riksdaler *).

Han stannade ändå i Stockholm. Den 18 Juli samma
år gaf regeringen honom formlig befalhiing alt skynda

til! Wismar. Skylte stannade qvar, invecklade sig i åt-

skilliga rättegångar, och framkom med hvarjehanda an-

språk på staten, i följe af Krislinas och Karl Gustafs

förläningar. Bland annat begärde han också ersättning

för en hop honom tillhörig spannemål, som 1656 blifvit

i Nyen af ryssarna uppbränd. Afven denna gång gaf

regeringen efter. Den 12 Sept. Llef hans besittningsrätt

af en hop gods på Munsön och Adelsön ytterligare för-

längd, ehuru de voro belägna i sa kallade omislande orter.

Dessutom lofvades honom nya gods och i stället för den

brända spannemålen 12,000 riksdaler **]. Bengt Skylte

stannade ändå i Stockholm. Den 21 Nov. befallde rege-

ringen honom att utan dröjsmål resa till Wismar och

afskaffa de oredor, som under den länga och oförmo-
dade ledigheten dcrslädcs inritat sig. Skjlte sladnade

ändå i Stockholm och begärde omigen högre lön samt

fullmagt alt föra Sverges underhandlingar med Danne-

niark, Liineburg och Holsleia m. ni. Rådet började

tröttna och tänkte på alt taga legalsysslan ifrån honom ***].

Det stadnade dock vid en skrapa och förnyad befallning

alt skynda till Wismar. Likväl lilläls honom alt behålla

•) Itådsprot. d. 7 April 1663.
**) Jiådsprot. d. 30 Scpt. 1665.
"**) Rådsprot. d. 16 Dcc. 1663.
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presidentslönen oafliorlnd för den lid, lian i Slockliolm

sålunda dagligen qvardröjt. Emellertid liade vintern in-

trädl, hvilken försvårade eller förhindrade livarje resa.

Den 1 Mars 1664 fick Skylte ny tillsägelse att bcgifva

sig på vägen *). Den 8 Mars kom han med nya an-

språk på staten. Rådet afslog de flesta såsom obilllga,

och förmanade honom att ej med dylika saker Jjesvära

regeringen och betunga staten. Emellertid tilläts lionom

ännu någon tid stadna qvar till iil förande af en vigtig

rättegång **). Nu började han pu allehanda sätt fördröja

denna rättegång genom alt undanhålla handlingar, un-

dandraga sig kallelser och anföra obilliga klagomål och

domqval m. m. '***). Ilela rådet blef högeligen uppbragt

och gaf honom den 2 April en allvarsam skrapa. Da-

garna efteråt kom han med nya bitande och slingrande

inlagor. Den 6 April blcf han ålor förekallad. Sten

Bjelkc bannade honom hårdt för olidiga ord och skrif-

ter. Herr Bengt Skylte, sade Bjelken, vore redan för

längesen förtjent af en formlig anklagelse, och rådet

hade visat honom allt för mycken skonsamhel ; men
herr Bengt visste ej alt lacka dcrföre. Per Ihahe till-

lade, alt, om Bcngl Skylte icke vore riksråd, skulle

han för sitt uppförande af fiskalen anklagas. Skytte

fortfor att tala fram och tillbaka och söka slingra sig

undan. Gustaf Bonde yrkade då, all Skylten ulan för-

sköning borde på någon lid från Ijenslen afsällas.

Rådets beslut blef dock endast det, alt Bengt Skytle

skulle göra afbön och lofva ändra sitt uppförande -{-).

Vi veta ej, om utslaget verkställde5.

Under dessa de sista och vigtigaste öfverlägt^ningar-

na iakttog rådet stor omtänksamhet. Protokollen fördes

i 2:ne exemplar och hvarje Bengt Skyttes inlaga, äfven-

*) liådsprot. (1. 1 Mars 1664. v

**) Rudsprot. d. 8 Mars 1663. Jfr Hand!, rör. Sverges äl-

dre, nyare och nyaste historia. VIII. v.
*"') Rådsprot. d. 17 Mars och 2 April 1664.

t) Rådsprot. d. 2, 4, ö, 6 April, d. 4 och 6 Maj IGS-J.
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som rådets svar derpä blefvo flere gånger gciiomläsin och

noga öfvervägade. Dessa försigtighctsiDålt
,
jeinnte envis-

heten i alt aflagsna Sk3tten och de för såd-ml ändamål

pjorda eftergifterna; allt visar lydeligen, att rådet mjcket

fruktade denne herre samt hans lust och förmåga alt

lillslälla oro och villervalla.

Bengt Skjltcs envishet alt uppskjuta resan till Wis-

niar ådagalägger ä andra sidan, alt äfven han hade för

silt uppförande vigliga orsaker. Det gemensamma öm-
sesidigt kända men ej uttalade föremålet för så väl dessa

Skyttens planer som för rådets farhågor var ett mellan

Adolf Johan och Bengt Skytle ingånget förhund, all vid

riksdagen 1664 utverka Adolf Johans inträdande i för-

niyndnresl yreisen. I Lörjan af Maj skulle nämnde riks-

dag samlas, och det var just till denna lidepunkt, som

Bengt Sky lie med sä mycket besvär och med så många

konster lyckades fördröja sin utresa.

Underhandlingarna mellan Adolf Johan och Bengt

Skytle höllos naturligtvis redan den tiden mycket hem-

liga. An svårare," kanske omöjligt är all numera full-

komligt afslöja dem. Vi skola dock fiamslälla de an-

tydning.nr, som kunnat upptäckas.

Bcdan under loppet af åren 1660 till 1662 finnas

spår af ett ganska vänskapligt förhållande mellan herti-

gen och Bengt Skytle*), och under testamenlslrälorna

1660 ]of\a(ie den sednnre all för hertigen och dess sak

olTra lif och blod. Frampå sommaren 1663, just vid

samma tid, som Bengt Skytle skulle resa till Wismar, er-

höll han af Adolf Johan 2,000 ecus **). Inemot jul

*) Riksarli. Stogeborgs arkiv. Frisendorff till Adolf Joban
d. 6 Sept. 1662.

*') S. si. En rakning af Frisendorfl", grundad pä hertigens

egen anvisning af den 17 Aug. samma år — S. si. Fri-

sendorff till Adolf Johan d. 4 Dec. 1663 enl. K.SkjtIcs
cgenhändiga qvilto d. 3 Sept. s. år säger 2000 dal. silf-

vcrmjnt. — S. s'. Stcgeborgs aikiv. Adoll' Johans an-

visning dcrom al FriscndoifT d. 12 Jan. 16Gi säger 2000
riksdaler. LiLasä Fryxclis handl. I. 123.
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samma år fick lian ytterligare 600 tunnor hvcle *). Det

föregafs, att delta skedde i följe af clt vanligt handels-

kontrakt; men sedermera bekändes, att hela kontraktet

var diktadt och blott clt svepskäl alt dölja verkliga för-

hallandel **). Hvari detta förhållande bestod, eller hvad

som var orsaken till de rika gåfvorna, finnes icke be-

Stäindt uppgifvel; men man trodde då, och kan ej hel-

ler nu tro annan nfsigl än den, alt vinna Bengt Skyltes

biträde till hertigens ofvannäinnde förehafvande. Bref

finnes ännu qvar, hvari Skjtte tackar för gåfvorna och

lofvar deremol en orubietig trohet *'*).

Hösten 1661 hade nemligen Lars Kagg aflidit och

riksmarsk-ämbetet sålunda blifvil ledigt. Man tvistade

länge, om det borde genast tillsättas af regeringen en-

sam, eller vid näsla riksdag tillhopa med ständerna. Hela

rådet sammankallades för den vigliga frågan. Man fruk-

tade i händelse af dröjsmål, all Adolf Johan skulle un-
der tiden anställa åtskilliga stäinplingar och oredor. Om
deremot sysslan genast tillsattes, fruktade man att stöta

ständerna, hvilka vid sista riksdagen visade sig så ange-

lägna om alt dellaga i dylika val. Beslutet blef att upp-
skjuta målet till ständernas nästa sammanträde år 1664 •{-).

Ti!! denna riksdag och på detta ämne var det, som
Adolf Johan och Bengt Skylte anlade sina planer.

Man finner dock, atl hertigens anseende redan var

sjunket och hans utsiglcr sedan 1660 mycket förmörka-

de; ty bland något uppsatta personer sågos denna scd-

nare gång på hans sida utom B. Skylte endast öfverslen

för gardet Gustaf Helmer Lillie, hofrådet Frisendorff

*) Slegeborgs arkiv. De åberopade Frisendorffs brcf och

räkningar. I Fryxeils handl. I. 125 uppgifvas 800 tun-

nor råg eller korn.

**) Eiddarhusarkiv, Riksdagsacta 1664. prot. d. 4 Aug.,

Magnus Gabriel Be la Gardies uppgift.

*•*) Riksark. Svenske mäns bref. J). Skjtle till Adolf Jo-
lian d. 19 Aug. 1663.

f) Rudsprol. d 13 Nov. 1661 och 5 Mars 1662,
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samt den Illa l^jlnde landshöfdlng Graan *). Ilerligen

tyckes likväl liafva dessutoin väntat understöd inom ofräl-

sestånden. Hela förslaget var dock rakt stridande mot
1660 års riksdagsbeslut otli dfi gillade regeringsform.

När riksmötet började, reste hertigen till sin egen-

dom Gör-wäln, belägen två mil utanför Stockholm, och

längre fram under riksdagen fljltade han till Rörstrand.

Under hela liden erhöll han genom Bengt Skjtte hem-
liga underrättelser, om livad i rådet förehades. Delta

Skylles förhållande stridde uppenbarligen mot en råds-

herres pligt och tyslhetsed. Regeringen anade med läm-

1ig säkerhet förhållandet, men kunde ej bevisa det, och

måste derförc liga och tåla. Hertigen for under tiden

esomoftast in till staden alt der arbeta lör sina planers

genomdrifvande. Han böd äfven ständerna i början af

riksdagen ut till Rörstrand på förplägning; men dessa

ansågo ett dylikt möle tvetydigt eller mindre passande,

och ville ej infinna sig. Den 4 Maj uppsatte han sina

till regeringen och ständerna ämnade bref, i hvilka han
med stöd af Karl Gustafs testamente fordrade riksmarsk-

ämbetel. Bengt Skytte öfversåg skrifterna**), men ännu
blef deras afsändande några dagar uppskjutet. Allt delta

hade emellertid icke kunnat bedrifvas så hemligt, att ej

rådet fått någon spaning deiom. Magnus Gabriel De la

Gardie, på en gång medlem i regeringen och hertigens

svåger, ville afböja de obehagliga uppträden , som af ett

sådant steg oundvikligen skulle följa. lian bad derföre

Bengt Skytle öfverlala hertigen alt icke framskicka bref-

ven och att i allmänhet icke röra vid hela saken, såsom
hade olaglig och omöjlig att gcnomdrifva ***). Men få-

fängt. Deo 10 Maj skickade hertigen tre sina hofheiiar

med ofvannämnde inlaga till rådet. Ännu ville regerin-

*) Jiiddarhusarkiv. prot. d. 17 Maj 166^. Jfr Rådsprol.
d. 18 Dec. 1668, d. 27 Mars 1669 m. 11.

**) nådsprot. d. 8 Ang. 166^.
***) Rådsprol. d. 8 Aug. 1664. — Sfcgcborgs ark. Thomas

Polus ber om samtal med Bengt Skytte d. 22 Aug. 1664.
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gen undvika buller och uppseende och sände skiiflea d.

11 Maj tillbaka med allvarsam varning och bön, alt ej

vidröra en så farlig sak*), \arningen blef fåfäng och

det länge förberedda anfallet skedde redan dagen derpå.

SEXTONDE KAPITLET.

ADOLF JOHANS ANDRA FÖRSÖK ATT L>KOMMA I

FÖRMYNDARE-STYRELSJEN.

Då alla hertigens godvilliga försök sålunda af'

visades, måslc han på goda fosterlandsvänners till-

styrkan, nolens volcns, gripa saken annorlunda an.

Så låter Adolf Johan sin häfdatecknare börja berättelsen

om nu följande uppträde.

Den 12 Maj om morgonen framkördes på Rörstrand

Adolf Johans sexspända statsvagn, och hertigen satte sig

deri, åtföljd af sin hofmarskalk och ett sitt hofråd,sarat

raed 4 betjenter bakpå. Man körde genast in till staden

och lill slottet. Hertigen steg ur och begaf sig till unga

konungens rum, men denne var redan gången i morgon-

bönen, lian vände sig då till enkedrottningens sida; men
denna var i-edan gången till rådkammaren. Hertigen för-

klarade då, alt han skulle genast der uppsöka och sam-

tala med henne. Krister Horn ville genom skämt locka

honom derifrån, men fåfängt. Ulan alt låta anmäla sig,

inträdde hertigen i rådkammaren och öfverlemnade åt

drottningen ett till henne slälldt bref; och åt Karl Mör-
ner ett likaledes till hela riksrådet. Han bad, alt man
måtte läsa , begrunda och på gynnande sätt besvara dessa

inlagor. Derpå gick han genast ut, och for till riddar-

huset , samt lill prcslerna och borgrarna, leiiinande åt

hvardera, med samma begäran, en lika lydande skiift.

En dylik skickades äfven lill bönderna, men blott genom

') Kgl Bibi. Hcydcreichs Gescbichtc Adolf Johanns.
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selcreterarcn, cmcJaii dessa redan före liei ligéns anliomst

lemnnt samlingsruniinct. Dcrpå, och i samma vcfva

,

besökte Adolf Jolian sin sysler, Maria Eufrosina, samt

Per Brahe och Karl Guslaf Wrangel , lios en livar bland

dessa anbefallande sin sak Ull det bästa. Sedan detta

var gjordt, återvände lian till Rörstrand,

Genast eflcr hertigens bortgång ur rådet blelvo de

derslädcs aflemnade brefvcn brutna och läsla. De irine-

höllo hans påstående alt vid nuvarande ledighet blilva

såsom riksmarsk inlagen i förmyndarestyrelsen. Skälen

voro dels svaga, de!s olagliga, dels redan 1660 veder-

laggda. Bland annat talade hau om sin plig(, all vårda
Svcrges och sin brorsons, nuvarande konungens väl-

färd, samt alt upprätlhåUa sin broders, förre konun-
gens testamente. Alt delta testamente icke blifvit vid

sista riksdagarna iakttaget, kom, mente hertigen, deraf,

alt rådet och ständerna hade ingendera gången haft

tillfälle noga Ofcerväga ärendet; ty i Göteborg var

man oroad af utrikes fiender och i Stockholm afdrott-

ning Krislinas ankomst och påståenden m. m. Bref-

vet till rådet var i något hårdare ordalag än del till

enkedrotlningen. Med båda, likasom med brefven till

ständerna, följde en afskrift af Karl Gustafs testamente

och af dennes åt Adolf Johan utfärdade fullmagt alt vara

riksmarsk.

Eflcr slutad läsning betraktade lådshcrrarna hvar-

ondra, icke utan förvåning och häpnad. Oaktadt alla

varningar och oaktadt åtgerdens både fara och olaglig-

het, hade Adolf Johan tagit detta märkvärdiga steg.

Man kunde ej (öreslälla sig, alt han dristat något sådant

ulan förberedd plan, många anhängare och djerfva råd-

gifvare. Tankarna, kanske ock blickarna, riktades mot

Bengt Skytte. Denne, likasom anande deras hjeiians

mening, började omföiniäla: huru han visserligen ofta

talat med hertigen; men att det aldrig varit om dylika

ämnen, det ville han med helig ed bedyra. Den, som

i dclla hertigens rådslag deltagit, hade ej varit en red'

lig fostcrlandsrän, o. s. v. Kådcl kunde härom ingen
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ting bevisa och derföre ingen ting säga; incn beslöt all

i det kinkiga flmnet rådföra sig med ständerna och der-

föie genast tillkalla dem. Men just i detsamma ankom-
mo sjelfmanla utskott från adel, prcsler och borgare.

Dessa tillkännagåfvo, att berörde stånd, hvart för sig,

futmit hertigens sak af så efterlSnklig beskaffenhet, alt

de ej velat öppna brefven xilan lemnade dem härmedelst

ouppbrulna ål regeringen. Regeringen tackade för deras

förtroende, ålerlemnade brefven och begärde hvarje stånds

utlåtande deröfver. Alla ogillade Adolf Johans ålgerd,

såsom uppenbar olydnad och trots mot förra riksdagens

lagliga algörande. RTidet och ständerna beslöto gemen-

samt, att val till riksmarsk skulle ske redan följande da-

gen, för att derigenom med ens afskäia alla hertigens

anspråk. För befarade oroligheter tillkallades en hop
krigsfolk och flottan lades ut på redden. Rå'let lät

gifva sig middagsmåltid i sjelfva rådkammaren och för-

blcf derMädes tillhopa in})å sena qvällen. Af protokol-

lerna både för denna och följande dagar blefvo till yt-

termera visso dubbla exemplar hållna. — En serskild

person förordnades att noga vakta bönderna, på det in-

gen målte locka och förleda deras enfald *).

Den 15 Maj eller följande dagen samlades rådet

redan kl. 7 på morgonen och val till riksmarsk anställ-

des. Förut hade i delta hänseende varit många partier,

så alt man vid afgörandet motsett svåra tvister så väl

inom rådet, som mellan rådet och ständerna. Hertigens

uppträdande gjorde med ens slut på all oenighet och

Karl Gustaf Wrangcl fick nästan hvarenda löst inom rå-

det. Äfven alla ständerna gillade och stadföslade valet.

Den 16 Maj blef Wrangel i deras närvaro installerad

såsom Svea rikes marsk.

Något hvar trodde, alt genom denna bestämda åt-

gerd saken skulle för all lid vara afgjord. Men samma
dag klockan elfva om qvällen höll en hertigens trum-

petare utanför Wrangels boning. lian fiamlemnade till

*) liåiliprot. d. 12 och 13 l^faj 1664.
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den nya riksinarskcn elt bref, hvari herligen ännu kal-

lade Wrangel riksamiral och med härda, nästan hotande

ord uppmanade honom alt icke mottaga riksmarsk-äm-

betet, hvilket sades »ined rälla tillkomma herligen»

o. s. v.

Dagen derpå eller den 17 Maj visade Wrangel den-

na skiifvelse inför rådet och erböd sig att med värja i

hand besvara den, om sådant nemligcn tillätes. Men i

detsamma fick man veta, alt hertigen just nu genom en

annan skrifvelse anhållit , att som svensk adelsman blifva

intagen på riddarhusct; tydliga afsiglen var alt som så-

dan hHfva berättigad till den sökta platsen. Rådet och

ständerna härmades öfver dessa nya tillställningar, och i

synnerhet öfver brefvet till Wrangel, hvilket innebar ett

uppenbart trotsande af deras nyss gjorda val, likasom

hertigen skulle äga magt att öfverändakasta , hvad Sver-

ges regering och ständer gemensamt beslutat. Adeln var

mest uppretad. Några yrkade, att man borde mot her-

tigen anställa den rättegång, som han sjelf flere gånger

begärt. Andra ville, alt han genast och utan krus skulle

fängslas; andra, att han skulle landsförvisas, ly rikets

lugn var mera värdt, än hundrade hertigar. Klas

Rålamb yrkade, att Adolf Johan borde både sjelf straf-

fas och tillika tvingas att nämna sina i'ådgifvare. Ofver-

allt utfor man häftigt mot dessa hemliga tillslällare och

tänkte dervid på Bengt Skytle; ty man erfor, att herti-

gen genom något hemligt ombud ännu fick veta allt,

som förehades inom rådet.

Bland bönderna hördes visserligen en och annan

yrka, att hertigen borde landsförvisas 5 men östgötar och

småländningar hotade laga hans parti, och bland prcstcr-

skapct saknade han ej heller anhängare. Sjelf förklarade

herligen, att han i det yttersta ville försvara sina nu
ifrågasatta rättigheter. Denna hans trotsighet föranledde

följande af rådet och ständerna samma dag gemensamt

tagna beslut.

liiörenklou uppsatte i regeringens och sländernes

namn en skiifvelse, hvari dessa förklarade sitt misshag
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öfver hertigens ovanliga, mot lag och riksdagsheslnt

stridande företag. Denna skrift skulle för hertigen af

rådet och ständerna uppläsas , hans egna bref vid samma
tillfälle ålerlemnas och trygghetsförsäkring för framtiden

affordras. — För att kunna bättre följa hertigen och

hans tilltag, beslöts ock alt dessförinnan inbjuda honom
till Stockholms slott. Om han vägrade alt komma, be-

fullmägligades regeringen att tillgripa de sakrasle och

kraftigaste förefintliga medel till att trygga rikels frid och

frihet. Adeln ville till och med, att inbjudaren skulle

åtföljas af en betydlig tropp ryttare, hvilka, i fall her-

tigen ej godvilligt följde, borde tned våld taga och föra

honom in på slottet.

Först sent på aftonen blef man färdig med detta

beslut, och derpä skickades genast hofrnarskalkon Taube

ut till Rörstrand att frambära inbjudningen. Hertigen

ursäktade sig med den sena timmen och sin egen opass-

lighet; lofvade dock att infinna sig morgonen dcrpå. Ur-

säkten antogs, men en tropp ryttare skickades att under

den stundande natten obemärkt bevaka nejderna kring

Rörstrand.

Följande dagen den 18 Maj om morgonen kom
hertigen enligt sitt löfte till Stockholms slott. Den da-

gen förut beslutade beskickningen till honom utgjordes

af 6 rådsherrar och ett utskott af ej mindre än 68 per-

soner bland alla stånden. Till ordförande vid detta till-

fälle hade rådet märkvärdigt nog utsett just Bengt Skytte,

hertigens förmodade hemlige vän och rådgifvare. Den

af Biörenklou uppsatta skrapan för hertigen blef ännu

en gång inför rådet och ständernas utskott genomgån-

gen
,

granskad och gillad. Derpå vandrade hela skaran

upp till Adolf Johan. Denne mottog dem i yttre rum-

met, räckte handen åt en hvar serskildt och Jorde dem
sedan till en inre sal. Här måste Bengt Skylle uppläsa

Biörenklous i ganska allvarsamma ordalag författade skrif-

velse, huru nemligen ständerna ogilla furstens /"or^f«p/«^a

Fryxells Ber, XIII.
•*
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uppförande och hchlaga, alt han ej han förmås taga

riUl och skäl, m. m. Hertigen, något uppbragt och

lörvirrad, började tala fram och tillbaka: han hade in-

genling ondt gjort; endast velat hedra rådet och adeln

genom all bltfva deras medlem; bad att som rikets

andra invånare få njuta lag och rält; samt all slän^

derna mullc i denna sak välja opartiska domare.

Ständerna hade, tillade han, till stöd för deras tju

upplästa skrifvclse åberopat åtskilliga handlingar från
1660 års riksdag; men hertigen förklarade, alt han
fj mer kunde erinra sig tillvaron af några dylika.

Karl Maurilz Lewenhaupt inföll: men jag mins dem rält

väl, och alt ma7i till och med gaf eders fursteliga nåde

ordenleliga afskrifter dcraf. Hertigen svarade: lörhän-

dal Men i svenskar hafven förut alltid vetat, huru

man bör bemöta fursleliga personer. Jag har derföre

aldrig väntat blifca på detta sätt behandlad. Bengt

Skytlc bad nu hertigen föreslå, hvad försäkring för fram-

tida trygghet han ville gifva regeringen och ständerna.

Adolf Johan bad dem sjelfva göra ett sådant förslag.

Han för sin del begärde blott att, i enlighet med all

lag, så andelig som verldslig, så naturens allmänna,

som Svcrges enskilda, blifva konungens närmaste för-

myndare. Bengt Skylte svarade, alt numera kunde in-

gen ändring ske, hvarpå han återlemnnde hertigens till

enkedrottningen , och rådet ställda inlagor. Likaledes

framträdde en of hvardera stånden och lade på bordet

framför hertigen dennes den 12 Maj ingifna bref. Her-

tigen förklarade då med någon häftighet, alt han detta

oaktadt aldrig skulle afslå ifrån sina anspråk; man
måtte göra med honoyn hvad som häldst! Beskickningen

bugade sig och gick tillbaka till rådet, der Bengt Skylte

Lerällade, hvad som förefallit. De la Gardie sade då

till samtliga utskottsledamölerna : vi af regeringen taga

eder riksens ständer till vittne på denna hertigens hals-

slarrighet och begära mot densamma edert bistånd.

Dcrpå skickades Gustaf Baner och Gabriel Oxenstjerna
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sig stilla ännu dl pnr dagar, så sktillc han få det

hcgärda ulkaslel Ull försäkrings-skriften. Hertigen bi-

föll, men ville under liden vistas på Rörstrand. Her-

rarna gingo med delta bud till rådet, men ålerkommo

genast med det svar, att såväl enkcdrotlningcn som
rådet ansåge bäst, det hertigen stadnade på slottet.

Hertigen sade: men sådant skulle blifva mig ganska

olägligt. Rådslierrarna svarade, att de omöjligt kunde

gifva något annat svar. — Då, återtog hertigen, då
må ingen förtänka, om jag låter framkalla min vagn

och reser ut till Rörstrand. Med sådant besked åter-

vände herrarna. Klockan var tre och rådet höll på att

skingras; men vid detta budskap samlades det genast åter

igen och i enkedroltningcns rum. Man befarade några

våldsamma företag af hertigen. Efter kort rådplägning

befalltes derföre öfversten vid gardet, Karl Sparre, att

icke låta hertigen lemna slottet ; och lill denne sednare

skickades hofmarskalkcn Taube, med förnyande af förra

tillsägelsen. Taube inträdde hos hertigen och sade: det

är mig ganska obehagligt, inen på cnkedrottningens

och rådels befallning nödgas jag härmcdelst tillkun-

nagifva, alt eders fursteliga näde måste sladna här

på slottet. Hertigen utbrast : jag lyder ingen annan
än konungen! Derpå sprang han Taube förbi utföre

trappan och till porllivalfvet. Der stod en grefve Lillies

vagn. Herligcn steg upp deri och befallte kusken köra,

hvilket denne också gjorde. Men i detsamma kom Krul

Sparre och skyndade förbi dera och till högvakten, der

lian utkallade folk, som fattade hästarnas tyglar och hej-

dade färden. Hertigen sprang då ur vagnen och fråga-

de: hvad betyder delta? Man vill välicke fängsla mig?
Sparre sade : det sker på konungens befallning. Her-
tigen sökte nu springa undan åt annat håll; men blef

ständigt af Sparren genskjuten. Hertigen ville då draga
svärdet, men Sparre ropade vakten till hjelp och fat-

tade sjelf om hertigens värjfäste med så hårda rycknin-
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gar, att det bröls sönder. Andiligen mäsle hertigen gifva

tappt och ålerväiida till silt förra ruin, hvarest han fick

dubbel vakt för dörren. Della allt väckte mycket upp-

seende. Adeln och bönderna ville med stränt^het beifra

liertigens våldsamma trots mot regeringens befallning.

Somliga yrkade lifslidsfängelse; andra landsförvisning; an-

dra, att han skulle skickas till Abo. Regeringen och rå-

det hyste dock helt annan åsigt. De sade: om man
landsförvisar eller innestänger hertigen, så börjar ho-

pen snart hålla honom för en oshyldig eller för hårdt

straffad politisk motståndare; häldsl mängden glömmer
hans fel, när man ej längre har dem för ögonen.

Derförc bör han få stadna qvar i landet, då han ofel-

bart lärer mer och mer för folket ådagalägga såväl

sin egen oefterrältlighet, som nödvändigheten af de åt-

gerder, vi nu måst tillgripa. Man bör derföre endast

till trygghet för framtiden affordra honom en kraftfull

försäkring o. s. t. Denna mening antogs af prester och

borgare och sedermera äfven af adel och bönder.

Slutet blef, alt hertigen måste den 28 Maj i när-

varo af rådets och ständernas utskott underskrifva en för-

säkran , i hvilken han frivilligt afstod från alla, möjliga

slags anspråk på förmynderskåpet och riksmarsksyss-

fan; återkallade alla sina härom afgifna bref och

skrifter; samt erkände, alt dessas ogilllighet blifvit af
regeringen och ständerna numera fullkomligen ådaga-

lägga. Om hädanefter han eller någoii annan hand-

lade eller stämplade mot denna nu afgifna försäkran,

förklarade hertigen, att han eller den, eho det vara

måtte, borde såsom rikets fiende och det allmänna lug-

nets förstörare blifva enligt Svergcs lag och utan nå-

got undanlag eller ursäkt straffad. Tillika måsle her-

tigen lemna ifrån sig urskrifterna till Karl Gustafs testa-

mente och sin egen fullmagt på riksmarsksysslan.

Sedan detta var fullgjordt, kommo Ivänne rådsher-

rar och förklarade, alt konungen tillgifvit hertigen den

begångna förbrytelsen. Slraxt derefter inträdde hofmar-

skalken Taube och tillkännagaf, att hertigen numera ägde
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frihet resa, hvarl lian ville; hvjirpå Adolf Johan också

genast lemnade rummet och släden *).

SJUTTONDE KAPITLET.

BENGT SKYTTES UTESLUTANDE UR RÅDET.

Éfler ofvannämnda obehagliga uppliäden sökte Adolf

Johan i början att hålla god min. Han försäkrade, att

hans algeider blifvit vidtagna endast för att tillfreds-

ställa samvetets fordringar och fullgöra, hvad han
ansåg vara sin pligt mot riket och mot sin brorson.

JYu hade regeringen och ständerna beslutat annorlun-

da; och han var glad, all således med fredadt sam-
vete känna sig fri från förmynderskapets pligter och

ansvar. Han niäglade likväl icke ständigt tibehålla delta

höglidsspråk ; ulan man hörde honom emellanåt utfara

med mycken bitterhet emot regeringen; och hans onda

lynne gick så långt , alt han med käppen i hand bort-

jagade sin handsekter och sin stallmästare. Snart följde

ock nya uppträden af liknande art med de förra. Man
hade under sist omtalade tvister gifvit hertigen tillkänna,

att han icke ägde rättighet till omedelbar skriftvexling

med ständerna. Knappt voro dock två månader föi flut-

na , förr än han sådant oakladt skickade återigen till dem
och till rådet nya bref. Dessa handlade visserligen en-

dast om enskilda angelägenheter; men i anseende till det

olagliga i sättet ådrogo de honom en ny skrapa af re-

geringen **). Tillika märktes, att han fortfarande erhöll

jemna underrättelser om alla rådets öfverläggningar.

Bengt Skylte misstänktes hela tiden som upphofs-

man till såväl herli"eiis envishet, som till de hemhfra un-

*) Otryckta källor för kapitlet äro Rådsprolnliollen. Rid-
darhus-arkiv. Riksdagsacia för 1664. — Kongl. Bibi. i

Slockhohn. Heydenreichs historia om Adolf Johan.
*') Biksark. Hertig Adolf Johans bicf till rådet. Regerin-

gen till Ad. Johan d. 10 Febr. 166.'».
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dcrrältelscrna ; men oakladt alla hemödaudcn hade man
ej kunnat öfverbevisa honom derora. Emellertid blef

uppmärksamheten mer och mer spänd på alla hans mått

och steg i förhällande till hertigen.

Den 3 Åug. 1664 var rådet samladt till öfverlägc;-

ning om några Adolf Johans nya förehafvanden. Till

hemlighetens bevarande utvisades seklerarna och man
fattade elt mot hertigen rigladt och allvarsamt beslut.

Knappt var detta gjordt, förrän Bengt Skylle gick ut,

skref hastigt ett bref" och bortskickade dermed sin betjent.

Denne befalldes hemligen bära brefvet till Adolf Johan,

som då vistades pä Gdrväln, och alt under vägen ulgifva

sig för Frisendorffs tjenare.

Skyltes hastiga försvinnande ur rådet väckte miss-

tankar och flere personer skickades att bevaka vägarna

till hertigen. Af dessa blef Skyttes betjent tagen på
återfärden från Görväln. Han ulgaf sig visserligen för

en Frisendorffs tjenare; men blef igenkänd och förd in-

för ståthållaren, der han sluteligcn nödgades bekänna allt.

Dagen derpå eller den 4 Aug. samlades rådet, äl-

ven Bengt Skytte. Sekterarna utvisades. Rådet började

nu angripa Skytten för hans med fursten förda brefvex-

ling, hvilken nu ändteligen blifvit genom drängens till-

fångatagande bevisad. Skytte kunde ej neka till brefvet;

men påstod, att det handlade blott om enskilda angelä-

genheter. — Rådet begärde då, att som bevis derom fä

se hertigens i samma ämne ankomna bref. Gerna, sva-

rade Skytte, skulle del framlemnas ; men jag har san-

nerligen redan sönderrifvil det; och, tillade han, Gud
straffe min själ, om jag häruti talar osanning! —
Rådet skickade nu på stående fot Gustaf Persson Baner

och Henrik Horn ut till hertigen. De frågade, om denne

hade aftonen förut erhållit någon skrifvelse från Bengt

Skytte. Hertigen nrkade; men sade, att han dcremot

fick från Frisendorjf ett bref, angående några han-

dclsärendcr. Uådshci riirn.t inväiidc: men herr Bengt

Shylte har redan Inför riidet nodgals erkänna, all han

ofskickade til bref Ull tders fv.isteliga väde. A dol I
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Johan kunde nu ej längre nelia; men dä liksi aden ville

se delta Skyilens hief, påslod han envist, all del var

förkormnel ; och med detla svar måste de återvända. —
Under tiden hade man också antastat FrisendorfF, hvil-

ken nödgades bland annat omtala den spanneinul och de

penningar, som hertigen gifvit åt Bengt Skytte. — Rådet

hade emellertid oafbrulet varit tillsammans. Mcå stöd

af de sist erhållna underrättelserna angrep man Skylten

om igen. Denne måste nu erkänna, alt han af hertigen

moUagit gåfvor och med honom förl hrefvexUng; men,

påstod Skytten, sisla brcfvel var endast skrifvel för all

hindra herligen från förhaslade älgerder. Då skicka-

des om igen tvänne rådsherrar till Görväln för all få se

hrefvet och pröfva denna Skyttens scdnare uppgilt. Men
när herrarna framkommo till Adolf Johan och efterfrå-

gade skrifvelsen, svarade denne leende, all han redan

sönderrifvil den. Dessa hertigens och Skyttens flerfal-

digt motsägande och osannfärdiga uppgifter ådagalade

bådas brottslighet. Den länge dolda oviljan mot Bengt

Skytte bröt ut, och han blef tills vidare ur riidet för-

visad *).

Följande dagen, den S Ang., underrättade riksrådet

ständerna, om hvad som förefallit, och begärde deras

betänkande. Sky lies uppförande, hans osanningar, hans

brutna lyslhetsed, hans förrådande af rikets och rege-

ringens hemligheter, hans fortsatta stämplingar med den

orolige, nästan upproriske Adolf Johan; och detla allt

•) Ofvanstäende framställning grundar sig förnämligast pfi

en berättelse, som Magnus Gabriel De la Gardie d. 4

och 5 Aug. 4664 aflade inför ridderskapet och adeln.

Se riddarhusark. Riksdagsacta 16G4 och Eådsprol. —
I Loenbohms Hist. Markvärd. I, H8 finnes om delta

uppträde en annan berättelse. Denna innehåller dock

llere uppenbara origligheter, lill och med orimlighcler.

Nägra dess uppgifter borde såsom för Skytten menliga,

naturligtvis vara mot honom äberopade. Som jag rmel-

lertid icke funnit dem på nägot annat ställe omnämnda,
har jag ausclt hola hcrättc'sen mindre pålilFig.
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oaktadt erhållna varningar och nyss förefallna uppträ-

den; — delta tillsamnnans retade sinnena ganska mycket.

Ständerna förklarade, att Bengt Skytle borde ur rådet

uteslutas. Många ville till och med, alt han skulle hål-

las i fängsligt förvar; ty man fruktade hans slämplingar

så inom som utom landet; ryktet sade ock, att en

del af gardet var hemligen vunnen och i beredskap alt

understödja något våldsamt omstörlningsförsök. I den-

na nöd blef Bengt Skylta öfvergifven och förrådd af

hertigen. För att rädda sig sjelf och skjuta skulden pä
en annan, lät nu Adolf Johan inför rådet tillkännagif-

va , alt Bengt Skytte hade i förväg känt och gillat Adolf

Johans i förra kapitlet omtalade ansökningar och ålger-

der. Så sluteligen fångad i sina egna snaror, kunde Bengt

Skylle ej längre komma undan. Han måste erkänna sitt

broU och bedja om nåd. Regeringens beslut innehöll,

alt Bengt Skylle aldrig mer får komma i rådet eller

erhålla något offcnlligl uppdrag. Dock lillåles honom
att som enskild slaniia i riket, så framt han hädan-

efter håller sig stilla.

I början underkastade sig Bengt Skytle denna dom.

Men snart började han liU rådet inlemna den ena skrif-

ten efter den andra. Inom fem veckor hafva vi räknat

sju sådana , alla med fram och tillbakavacklande innehåll.

Han begärde än nåd och tjenslledighel; än laglig un-

dersökning och dom; än alt tillåtas åler inträda i rådet;

än att åtminstone få behålla sysslan i Wissmar o. s. v.

Badets svar blef alllid ell och detsamma, nemligcn, om
han ej nöjdes med det fällda utslaget, ägde han, lik-

som hvarje annan svensk undersålarc, full rättighet

att begära laga ransakning och dom. Denna anvis-

ning blef dock aldrig af Bengt Skylle begagnad. Der-

emot anhöll han om pass att resa utrikes. Han fick ett

sådant; men i mer kalla ordalag än vanligt.

Bland ständerna var allmänna tänkesättet sådant,

alt många tyckte, del såväl Bengt Skylle som Adolf Jo-

han blifvit behandlade med större mildhet än som ve-

derborde. £u och annan sade knölande, att De la Gardie
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laggt fingrarna emellan. 1 sjelfva rikscingsbcslutet, uq-

dertecknadt den 23 Aug.
,
yttra ständerna följande ord;

Vi bedja, att den kongl. regeringen må hålla hertig

Adolf Johan till uppfyllande af sin sista förbindelse.

Skulle han något mot fäderneslandet företaga, önska

vi, att han måtte med vederbörliga medel bringas till

skäl och ordning; och utlofva vi, alt i sådant fall

den kongl. regeringen med allt nit styrka och undcr^

stödja *j.

ADERTONDE KAPITLET.

OM STRIDEN aiELLAN GUSTAF BOXDE OCH MAGNUS
GABRIEL DE LA GARDIE.

Under de fem år, som vid denna tid förflutit, hade
inom förmjndarestyrelsen varit en oupphörlig strid mel-

lan två olika partier. Det ena talade för fred, indrag-

ningar och sparsamhet. I spetsen för delsamma stod

Gustaf Bonde; de öfriga utgjordes af Bengt Oxenstjerua,

Erik och Göran Fleming, Seved Båt, samt äfven Her-
man Fleming, när denne någon gång var tillstädes; i

många fall också Per och Nils Brahe. Andra partiet

yrkade krig, förläningar och frikostighet. Det utgjordes

af Karl Gustaf Wrangel, Gustaf Otto Stenbock, Klas

Tott, Lorents v. d. Linde, Karl Maurits Lewenhaupt
Hornarna med flere; Magnus Gabriel De la Gardie var

förnämsta ledaren.

Första sammanträffandet mellan dessa båda partier

inföll redan 1660 och 1661 i frågan om det lillämnade

rysk-polska kriget. Gången af denna sak hafva vi redan

berättat **).

*) Källor för detta kap. äro Råds- och Riddarhusprot. för
år 1664.

*•) Se kap. 11 och 13,
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Vid samma tid förekom ell annal tvistämne. I stäl-

let för Bornholm fick sveuska kronan en hop adeliga

egendomar uti Skåne och Blekingen. Genast anmälde

sig åtskilliga högt uppsatta personer att erhålla sädana

gods i belöning eller betalning. Göran Fleming undra-

de, om regeringen hade rällighct all afyllra dessa

egendomar? Klas Tott svarade: ålminslone ämnade sa-

lig konungen borlgifva skånska gods. — Det kan också

jag intyga, tillade Per Brahe, och dessutom går del ej

an all med afslag disguslcra en braf karl. (Delta or-

dalag var ett bland de vanligaste skälen till försvar af

gåfvor och förliiningar.) Klas Tott sade: kanske är det

mången gång dugligheten hos en sådan karl, som man
har all tacka för hela landskapet. —. Men, återtog

Erik Fleming, om dessa gods hortgifvas, har man se-

dermera ingenting till skånska besättningarnas under-

håll. Nils Brahe sade: en enda god bcfäthafvare gör

mer nylla än två eller tre besättningar. Per Brahe

tillade : som spaniorerna göra i Majland och Neapel^

kunna också vi göra i Skåne; nemligen tvinga stä-

derna all brcdcvid sig anlägga säkra fästen. Sedan

ichöfva vi ej mer än dcrstädes underhålla helt små
besättningar. — Men, sade Herman Fleming, egendo-

marna ära Icmnade i stället för Bornhobn och ära

således kronogods, hvilka ej få bortgifvas. — Jo^

sade Per Brahe, i stor nöd är det lofligt att tillgripa

dem. Flemingarna sökte få saken uppskjuten, tills hela

rådet blifvit härom serskildt tillkalladt; men de öfverrö-

stades, och inom kort hade många a{ dessa betydliga

egendomar återigen från kronan öfvergått till enskilda

personer*), mest till herrar inom sjellva rådet**).

*) Hådsprot. d. S och 7 Juli 1660.
**) Räntan af hela Bornholms vederlag ansågs stiga till

22,7.'j2: 8. 6. Redan 1662 hade kronan deraf endast

3,966: 14. 13. qvar. Allt det öfriga var bortförlänadt,

t. ex. K. G. Wrangel hade S,696: «0. 15; G. O. Sten-

bock 2,706: 27. 6; Ax. Sparre 1,164: 1; Ebbe Ulfeldt

I
' i,680: i. 15. Robert Douglas och Lorenls v. d. Linde
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Vid samma lid förekom ocksä ett annat dylikl mål.

Karl Gustaf hade ej velat begagna den så mycket

öfveiklagade försäljningen af kronogods och skalleränlor.

1 dess ställe bortpantade han sådana för flere 100,000

daler silfvermynt. Det var egentligen samma sak blott

med ändring af namn och form. Nu biel inum för-

myndarestyrelsen föreslaget att begagna samma utväg.

Per Brahe och Klas Tott med flere talade ifrigt för sa-

ken. Gustaf Bonde afradde, ty, sade han, del ökar

ofrälscmäns afund mot adeln och föranleder vy reduk-

tion. Brahe och Klas Toil påstodo, alt böndernas kla-

gan var obillig, alt ofrälseslånden jcmförelsevi.t för-

kofrat sig mera än adeln m. m. Men, sade Gusiat

Bonde, alt borlpanta godsen ur i sjelfva verket lika

stridande mot riksdagsbesluten som att sälja dem. —
Ja! sade Per Brahe, men nöden tvingar oss. Shuet

blef, att kronogods skulle i nödfall få bortpantas *) och

ständerna lemnnde vid näsla riksdag sitt bifall dcrtill.

Inemot jul 1660, klagade Gustaf Bonde, att rege-

ringen öfverlöptes af folk, som sökle gåfvor och förlä-

ningar; och han föreslog, att inga kronogods borde borl-

gifvas, innan refiuktionen blifvil afslutad. Magnus Ga-

briel De la Gardie försvarade donationernas nödvändig-

het, och anförde det vanliga skälet och ordasättel, nem-
ligen, alt ingen styrelse kunde bestå sine poena et

praemiis, d. v. s. ulan straff och belöningar. Dess-

utom, tillade han, om donationer ej gifvas, blifva un-

dersåtarne missnöjda. — Jag tror tvärtom, sade Gustaf

Bonde, och att det blir större missnöje om vi fortfara

med donationerna. — Afven denna gång blef han öf-

verröstad ; och man beslöt, att tillåta bortgifvandet af

kronogods; dock, helte det, endast åt dem, som voro i

hvardera 1000: allt dal. s. mynt. — Se Uppsala. Ro-

senhanska samlingen. FoI. T. 7. Förslag^öfvcr JJorn^

holmska godsen.

) Bådsprot. d. 10 A.ug. 1660,
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hög grad antingen nödställda eller af fäderneslandet

förtjenta *). För att lugna Bonden och hans oroliga

vänner, lofvade man till och med att i början icke på
elt helt år begagna denna rättighet **).

Inom loppet a( 1660 hade förmyndarestyrelsen så-

lunda beslulit, alt tillåta l:o förpantning af kronogods.

2:do borlgifvande af bornholmska vederlagsgods. 5:lio

bortgifvandet af vanliga kronogods. Man hade därigenom

ställt på glänt Irenne dörrar till rikets skattkammare.

Gustaf Bonde hade velat hafva dem helt och hållet

slängda och nycklarna urtagna till förekommande af all

frestelse. Framtiden visade snart, huruvida de rådande

mägtade hålla sitt löfte om dörrarnas sparsamma bruk.

I Februari 1661 framkom De la Gardie med föl-

jande fordringar. l:o begärde han ersättning för gref-

bkapet Arensberg, som Kristina 16S4 indragit. 2:o be-

gärde han utbekomma sin innestående lön både såsom

riksskattmästare och som konungens general-löjtnant i

låflland. — Härvid anmärktes, att Arensberg och Ösel

voro dock af Krislina åt honom gifna som ett serskildt

grcfskap, utom Leckö, hvilket fadern innehade och gunst-

lingen sedermera skulle ärfva. Lag kunde ej, men blyg-

samhet och rättskänsla hade bort hejda De la Gardies

anspråk på att återfå den orimliga gåfvan. — Sak sam-

ma var med andra påståendet, ly sedan 1633 hade De
la Gardie ej ***) förvaltat riksskattmästare-sysslan, men
begärde dock dess lön. — Värdigt och allvarsamt talade

också Gustaf Bonde mot anspråken och fick dervid något

understöd inom rådkammaren. Men De la Gardie var

en mäglig man, genom silt ämbete, genom sina person-

liga egenskaper, genom sitt äktenskap med konungens

faster, — rådet gaf efter. I stället för Arensberg fick

han Pernau med omliggande nejd och äfven för de an-

dra fordringarna tillerkändes honom någon ersättning.

*) nådsprot. d. i7 Dec. 1660.
*) Piksarli. Rosenhanes dagbok.

'•') Åtminstone ej mer än nägra fä månader.
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Vi Tela ej hur stor. Han tyckes lia fordrat 80,000
riksdaler *).

Vid samma tid kom Karl Gustaf Wrangel med an-

språk af lika, till och med svårare art. Efter roskiider-

freden hade konung Karl Gustaf gifvit honom betydliga

förläningar uti det då till Sverige afträdda Trondhjems

län. Inom ett år voro både län och förläningar åter i

danskarnas hand. I stället för de sålunda förlorade

trondhjemska egendomarna, begärde nu Wrangel 60,000

riksdaler eller motsvarande skånska gods. Gustaf Bonde
prutade emot och föreställde både obilligheten och olag-

ligheten. Men Wrangel var en bland de mägligaste i

riket; de öfriga rådsherrarna ville å ena sidan ej rösta

mot honom, ä andra sidan ej rösta mot samvetet. Man
vacklade, tvekade, men slutade med att bifalla**). —
Vid samma tid skulle staten för året uppgöras. Gustaf

Bonde hade dervid infört en mängd besparingar. Klas

Tott, Axel Lillie och i synnerhet Wrangel talade häftigt

deremot. Per Brahe och De la Gardie understödde Bon-
den och bådo Wrangel besinna rikets nöd och nedstämma
sina fordringar. Det tyckes, som Wrangel den gången måst

gifva vika ***). — Men tillika hade han framkommit med
en tredje och än större fordran. Konung Karl Gustaf

hade nemligen gifvit honom gods i det af svenskarna öf-

versvämmade Preussen , och tillika lofvat honom andel i

Oresundstullen och dessutom S3,000 B:dr i lösen för

de fångar, som togos i Fredriksudde
-J-). I ersättning

för allt delta fordrade nu Wrangel en rund summa af

400,000 riksdaler f f). Dessa påståenden väckte mycken
ovilja, i synnerhet som en mängd personer följde Wran-
gels exempel, så att staten öfverhopades af mer eller min-

dre orimliga ersättningsfordringar. Då beslöt rådet den

*) Rådsprol. d. 27 Febr. och 11 Mars 1C61.
**) Rådsprol. d. IS Mars 1661.

***) Rådsprot. d. 13 Mars, 2 och 6 April 1661.

t) Rådsprot. d. 12 Mars 1663.

ff ) Bond. fol. 29. Rådsprol. och acta i senaten d. 5 Febr.
1661.
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20 Mars samma år, att icke godkänna anspråk , som voro

grundade på donationer at" gods eller penningcinkomster,

gilna eller anvisla i blott för tillfället öfversvämniade fi-

endlliga landsk;ip. Oaktadt detta beslut yrkade Wrangel

enträget på sin fordran och visade missnöje öfver hin-

dren. Per Brahe sade: dessa anspråk äro ganska be-

synnerliga, ty Wrangel vet rält väl, att kronan ej har

något mera all gifvu. Dessutom vore det obilligt, om
våra fältmarskalkar skulle af kronan få lösen för de

fångar, som tagas med kronans egna troppar. — Jo,

sade Gustaf Bonde, kronan skulle på sådant sätt få
igenlösa sina egna fångar. Gustaf Possc tillade: man
hörde ej heller, att salig fältmarskalk Torstensson be-

gärde någon lösen för de fångar, han tog vid Janko-

xcitz. Wrangels mag, Nils Brahe anmärkte, att fält-

herren ej grundade sin fordran på lag, utan på ko-

nungens löfte. Bonde svarade: om alla, som hafva

konungens löfte på donationer, skola bekomma ersätt-

ning, då går staten snart öfverända; och häldre än
att vara med om någonting sådant, vill jag genast

nedlägga min syssla *). I följe af detta allvarsamma

motstånd blef saken uppskjuten; men ej öfvergifven.

Wrangels anspråk fortforo, rådets motstånd mattades.

Sluleligen hlefvo fordringarna åtminstone till en betydlig

del bifallna **).

Yi lägga serdeles vigt på den egennytta, som De
la Gardie och Wrangel vid dessa tillfällen ådagalade. Med
allvar och nit talade Gustaf Bonde för måtta och spar-

samhet. Just under dessa strider mot De la Gardie och

Wrangel yltrade han följande ord: vi böra rätteligen

till konungens myndiga ålder uppskjuta alla anspråk

på donationer ***). Och serskildt, med afsecnde pä Wran-
gels fordringar, sade han i rådet med varnande och bed»

•) Rudsprot. d. 21 Maj 166f.
**) nädsprot. d. 28 Aup. och 7 Nov. 16G1.

•*•) Bond. fol. 29. Rådsprot. och acta i scnaton den H
Mars 1661.
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jande röst: vi mine bröder^ som sitta i styrelsen, böra

följa exemplet af Axel Oxensljerna och hans vänner.

Under sin förmyndaretid moltogo de inga donationer

af kronan och kunde dcrföre med kraft försvara henne

mot andras tillgrepp. Sä talade Gustaf BoncJc. Men
märkas tör, att i sådana grundsatser Jjlef Axel Oxen-
stjerna understödd af sina yppersta samtidingar, en Jakob

De la Gardie, Gabriel Gustafsson Oxensljerna, Klas Fle-

luing och Axel Baner. Helt annorlunda var det för Gu-
slaf Bonde. Han blef tvärtom motarbetad af de mägli-

gasle på sin tid. Rikskansleren Magnus Gabriel De la

Gardie och riksmarsken Karl Gustaf Wrangel voro just

de, som genom de halföppnade dörrarna lörst trängde

sig sjelfva in i rikets skattkammare. Efter dem stodo

portarna på vid gafvel och alla godshungriga sågo fram-

för sig den öppna vägen och det rika bylcl; och hvem
skulle blygas att göra efter, hvad rikets högsta män gjort

förut ?

Men ännu förlorade ej Gustaf Bonde hoppet om
rikshushållningens återupprättande. Den 26 Juni 1661
uppläste han i rådet ett betänkande, som visar rikets

ställning och hans egna tänkesätt. Genom krig och då-
lig förvaltning, säger han, har vari fädernesland blif-

vil mycket försvagadt. Enda botemedlen äro fred och
sparsamhet. Vi måste söka i:st freden. Om vi sven-

skar sloltsera öfver våra troppar, vår krigsära och

vår tapperhet och börja orättvisa krig, så blifva vi

Jios andra folk förhatliga, såsom krigs- och plun-

dringslystna röfvaA'e; och de sammanrola sig till vår
undergång såsom i sista åren skedt är. Krigen äro
ej heller så nyttiga för landet, som mången säger.

De, som dcrvid samla rikedom, äro blott några få;
hvaremot hela landet blifver utarmadt på både pen-

ningar och folk, så att skatterna ej kunna erläggas

och endast späd ungdom finnes alt vid knekleskrifnin-

garna taga, och socknarna uppfyllas af faltiga enkor

och faderlösa barn. Ehuru så dyrt betalda, gifva de

cföfrade landskaperna dock ingen vinst. Och äfvev,
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ulan att tänJca på eröfringslcostnaden, medför deras

hlolla bibehållande slörre utgifter, än de sjelfva kunna

bära. — Till det 2:a skola vi söka sp ar samhetcn.
Ej mer adel eller presler bör finnas än till sysslorna

behöfs. Öfverftödiga tjensler må indragas och öfvcr-

flödiga löner afknappas. Vi böra ej med lysande be-

skickningar och stora arfvoden och gåfvor täjla med
stater, som äro hundra gånger rikare än vi; ty så-

dant är blott fåfänga. Men vi böra ej heller låta

våra ämbetsmän gå lönlösa, såsom nu i några år

skett, ty sådant föder villervalla och förakt. Vi skola

ej heller bortskänka kronans återstående gods och till-

gångar för den blifvande konungen-^ alldraminst skola

vi sjelfva föregå med så ondt exempel. Rika köpmän
böra ej heller adlas, för att ej från handeln, der de

behöfvas, draga deras penningar och personliga dug-

lighet till ämbetsverken, der trängseln redan dem för-

utan är alltför stor. Deremot skall man samvetsgrannt

uppfylla sina förbindelser till dem. Man har under

de förra åren lockat många köpmän till kronolån och

sedan bedragit och förstört dem, och på samma gång
kronans kredit. Detta har ofta under sista tiden skett

äfven derigenom, att kronan utfärdat anvisningar på
gods eller penningemedel, hvilka ej varit att tillgå, så

att konungens namn och sigill blifvit till spott och

utlöje o. s. v. *). I sammanhang och följe af dessa all-

männa anmärkningar gjorde Gustaf Bonde ett förslag till

statens upprättande och lönernas bestämning för år 1662.

Denna reglering var ganska redigt alTattad och medförde

stor besparing, så att om den blefve följd, hoppades

man inom få år kunna betala alla rikets skulder. För-

slaget blef antaget och slalsregleringen införd. Den vi-

sade sig ganska njttig, och blef så inom- som utomlands

både då och längre fram myckel beprisad. För första

*) Bond. fol. 29. Bådsprot. och acla i senaten. G. Bon-
des betänkande d. 26 Juni 1661.
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gången på länge började man kunna i någon mon för-

minska den sedan 1645 oupphörligt växande riksskulden.

Men så fick det ej länge fortgå, icke ens i tvä års

lid. Redan för följande året 1663 och likaså för 1664
började man föreslå betydliga tillökningar både i sysslor

och löner. Det var De la Gardie, Klas Tott, Bengt

Horn med flere, som talade för sådana förhöjningar, och

man anslog äfven åt Hedvig Eleonora en icke obetydlig

andel deraf. Gustaf Bonde sträfvade emot, men nästan

ensam, och fruktlöst. Blott för året 1665 tillkom ut-

öfver 1662 ars stat en förhöjning af 101,157 d. s. m.;

deribland 18,633 ensamt för kanslikollegium. De la Gar-

dies verk. Ar 1664 skedde en ytterligare tillökning af

53,000 daler silfvermynt *).

Bengt Horn och Knut Kurck i spetsen för en hop
yngre rådsherrar framkommo i Mars 1665 med den be-

gäran, att alla riksråd, som ej hade räntor af lagmans-

eller häradshöfdingedömen, skulle, ulölver sin vanliga

rådslön, bekomma 600 daler silfvermynt årligen. För-

slaget hade för sig ett sken af lagens bokslaf. Många
yrkade dess verkställande, och Klas Tolt anmfirkle, a</,

om man ej på sådant säll understödde de gamla släg-

terna, skulle snart de unga och ofrälsemänncn genom
handel och rikedom växa dem öfver kufvudet. Gustaf

Bonde prutade emot; men fåfängt'*).

Vid samma tid sökte Gustaf Bonde att i rådet ge-

uomdrifva åtskilliga beslut till inskränkning af donatio-

nerna. Han understöddes af Georg Fleming, Seved Båt

och i någon mån af enkedrottningen. Men i de flesta

fallen blefvo de öfverröstade af Brahe, De la Gardie,

Klas Tott med flere, hvilka påslodo, att adeln måste

också hafva sin näring; samt det vanliga, att ingen sty-

relse kunde bestå utan strafT och belöning. Gustaf Bonde

*) Rådsprot. d. H, 13, 17 Mars ocli 1 April 1663 och 1
Juli 1664. — Uppsala Rosenhanska samlingen. Fol.

Tom. 7.

••) Rådsprot. d. 14 och 16 Mars 1663.
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yrkade då, att af sådana gåfvor borde åtminslone någon

del afdragas åt kronan. Men herrarna af molparliet ville

ej niedgifva en sådan inskränkning; ty, påstodo de, mcin

har ej rälliyhct alt göra några afknappningar på
honungens nåd *).

Ehuru Gustaf Bonde vanligtvis hlef af De la gardi-

ska partiet öfverröstad, forlfor han dock alt med sina fä

vänner kämpa för sanning och rätt. Det skedde ej ulan

framgång. Ar efter år gjordes stora afbelainingar på
riksskuldcn och för 1664 års ständer kunde regeringen

framvisa en läniligt fördelaktig herättelse ora rikets ställ-

ning **).

Men denna Gustaf Bondes sparsamhet var ganska

obeqväm för motpartiet, serdeles för De la Gardie, hvil-

ken sjelf med rubbbd hushållning städse behöfde rika

inkomster. Han toide ock hafva känt afund öfver

Gustaf Bondes stora anseende, viljande sjelf, en gång

blifven rikskansler, styra det hela med samma öfver-

vägande inflytande, som Axel Oxenstjcrna egt. Han
böljade derlöre ur rådet aflägsna farliga och olika tän-

kande motståndare. Den unge, skicklige Bengt Oxen-

stjerna blef mot sin vilja redan 1662 affärdad som ge-

neral-guvernör till Liffland. Under 1664 års riksdag

skulle riksamirals platsen efter Karl Gustaf Wrangel åter-

besättas. Gustaf Otto Stenbock ansåg sig dertill hafva

de största förljensterna och ville med all magt tvinga sig

till sysslan. Om han förbigingeSy hotade han att klaga

*) liådsprot. d, 10 Mars 16G3.
•*) Den I Juli -1664 visade Gust. Ronde i rådet all inkom-

sterna för aret lemiiadc ett öfverskotl af ."500,000 d. s.

mjnt öfver utgifterna. Tillika företedde han följande li-

sta öfver afbetald gammal skuld:

Ar IGGO bctaldes 522,483;

» 4661 d:o -i!)0,»24;

)) lfi62 (lo }!7f),776;

» 166.> d:() 709,812;

j) 1664 d:o 600,000.

Summa ,5,232, Sa5.
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för hela vcrlden oeh draga sig undan Ull sina gods *).

Mannen var i sig sjelf icke serdeles utmärkt och i sjö-

väsendet hade han föga eller ingen erfarenhet ; men han

var De la Gardies svåger och borde som riksförmyndare

blifva ett mägtigt stöd för dennes parti, hvarföre ock

nämnde herre sökle hjelpa honom till platsen. Bonde
ocl) hans vänner kastade sina blickar ]iå den till riks-

amiral vida Ijenligare men nu tillhakasatle Herman Fle-

ming. Att förekomma sådant, sökte De la Gardie un-

danskaffa Flemingen till general-guvernör i Finnland; men
det lyckades ej den gången **). Dä riksamiral kort der-

efter skulle i rådet nämnas, vägde partierna så lika, att

Stenbock fick 14 och Herman Fleming 10 röster"*),

och på riddarhuset hade Stenbock de två högsta klas-

serna emot sig. Efter några dagars underhandlingar öf-

vertalades dock dessa att bifalla, och Stenbock blcf riks-

amiral.

Från denna tidpunkt erhöll De la Gardie en afgjord

öfvervigt inom styrelsen. Han fortfor efteråt som förut

att motarbeta Gustaf Uonde och dess planer. Då sist-

nämnde herre inför rådet anklagade den verkligt felaktiga

bank-direktören Palmstruch , blef denne af De la Gardie

öppet försvarad. — Gustaf Bonde anmärkte, alt riksrä-

kenskaperna ej blifvit rigtigt öfversedda och granskade

alltsedan 1649. Bonde ville nu verkställa den uteblifna

granskningen; men De la Gardie genomdref det förbehåll,

alt efterräkningen ej fick sUäckas längre tillbaka än till

16.?5 f ). — De la Gardie fortfor alt tvärtemot Bondes

vilja och plan vid slatsregleringarnas uppgörande öka

sysslornas antal och aflöning. Han till och med genom-

dref, alt i Bondes eget kollegium, faslän tvärtemot Bon-

') Jiiksark. B. Horns brcf. Krister Horn till B. Horn d.

13 Maj 166/j.

**) nådsprot. d. 16 ]Mars 1663.

***) Rådsprot. d. 18 Maj 1664.
•;-) Eådsprot. d. 10 Mars 1663. Jfr Bond. foi. 29. Räds-

piot. ucii acta i sonaten d. o Mars 1661.
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des vilja , inrältades två nya kamniarrådsplatser *). —
Några veckor derefler lUnäinnde rådande partiet fyra her-

rar, nemligen Klas Tott, Henrik Horn, Lorenls von der

Linde ocli Karl Maurits Lewenhaupt till fiiltmarskalkar.

De voro alla De la Gardies medhällare. Gustaf lionde
,

Sten Bjelke och Seved Båt prutade emot. De yttrade,

att staten hvarken kunde heliölva eller betala sä många
fältmarskalkar*"); men låfängt.

K;irl Gustaf "NVrangel var en stolt och myndig herre.

Han hörde visserligen icke till Gustaf Bondes parti, men
ej heller till De la Gardies, med hvilken sistnämnde han

ofta kom i härda tvister. Så länge Wrangel fanns i sty-

relsen, var det alltid någon, som vågade sätta sig emot

De la Gardie. Men Wrangel, van vid en segrande fält-

herres anseende och sjelfrådigliet , vantrifdes på sin ofta

obetydliga plats såsom blott en bland de andra herrarna

vid rådsbordet. Han ledsnade vid de invecklade och för

honom okända inrikes göromålen, samt länglade efter

krig, befäl och byten. De la Gardie å sin sida längtade

att se honom förflyttad ur rådet. Båda hopkokade »Icr-

före planen alt börja ett krig mot Bremen, och Wraiigel

utsågs att i detsamma föra befälet. Gustnf Bonde och

ganska många inom rådet motarbetade delta förslag, men
fälängt. De närmare omständigheterna deraf skola i nä-

sta kapitel framställas. Här må vi blott nämna, att

kriget börjades, och Wrangel öfvertog befälet och blef

derigenom för flera år qvarhållen utom fäderneslandet.

Nu var Magnus Gabriel De la Gardie ulan medläf-

lare och nära nog enväldig inom rådet. Under åren

1666 och en del af 1667 ledde han nästan utan mot-

sägelse ärenderna efter sina åsigter. Per Brahe, deti

ende, som vågade bjuda honom spetsen , var trött af år

och uthärdade ej ansträngningen af fortsatt läflan med
den yngre De la Gardie.

') Bådsprot. d. 88 Febr. 1665.

•) Rådsprot, d. 27 Juli 166ä.
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Och Gustaf Bonde? — I kampen mol den mer och

mer allsmägtige rikskanslern blef han öfvergifvcn af den

ena efler den andra bland riksråderna. Hans hälsa hade

alllid varit vacklande; nu blef han öfvergifven också af

kroppskrafterna. Den ena gången efter den andra och

ofta under flere veckors tid, kunde han för sjukdoms

skull icke i ölverläggningarna deltaga. Ar efter år hade

han den sorgen att se, huru De la Gardiska partiet ned-

ref, hvad han med så mycken möda uppbyggt, och huru

riket brådstörtades återigen i nya och ökade skulder. Ej

nog med dessa sorger! I sittande råd blefvo han och

hans kollegium af De la Gardie ofta och hårdt ankla-

gade. När för de alltjemt ökade utgifterna medel ej mer

kunde anskaffas, kastades »kulden på Gustaf Bonde och

kammar- kollegium. Olägenheterna och olyckan med
palmslruchska banken skylldes äfven på Gustaf Bonde,

hvilken dock var den , som först varnade för denna in-

rättnings missbruk. Halfqvädna visor och förebråelser

lör egennytta blefvo också af De la Gardie mol Bonde
framkastade *). Uttröttad, genomsjuk och derföie ofta

frånvarande, kunde Gustaf Bonde åstadkomma endast ett

matt försvar och ingen annan vågade vid hans sida upp-

träda mot den allsmägtige rikskansleren. Nedslagen och

hopplös drog sig Bonde mer och mer tillbaka. Man
hörde honom likasom i bitter förtviflnn gäcka sina egna

bemödanden. Den är en narr, som lånar svenska kro-

nan, sade han; och en annan gång: den, som har kro-

nans medel i handom och deraf icke gör sig betald,

må skylla sig sjelf, om hans fordran sedermera aldrig

•) Rådsprot. d. 11 Juli 166S, d. 5 April och 15 Oct. 1666,

d. 20 Nov. 1667. — Att Gustaf Konde var en god hus-

hållare, och att han mottog flere donationer, detta är

säkert. Sanningen af De la Gardies beskyllningar kunna
vi för öfrigt hvarken intyga eller förneka; endast anmär-
ka, att De la Gardies uppgifter ej alltid voro pålitliga;

och att beskyllningarna mot Bonde ej geina kunna stå

tillsammans med denne sednares alltid ådagalaggda fo-

fiterlaodskärlek och rättskänsla.
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blifvor gäldad *). 1 rådet lyslnadc lians slSmina moi'

och mer; — soart för alllid. Efter alt gång på gånp

liafva blifvit laggd på sjukbädden , lades han slutligen i

grafven. Han dog somniareti 1667.

JWITtONDÉ RAPItLET..

OM BREMISKA KRIGET.

Redan i föregående berättelser **) hafva vi franislällt

det hufvudsakligaslc af Sverges och Bremens inbördes Ivi-

slefrågor, s.unt huiu dessa 16S4 om hösten blefvo ge-

nom fördraget i Siade, icke afgjorda, men tills vidare

bilaggda. Ställningen var dock sådan, att nya trätor

kunde lält och ofta uppkomma , säsom ock skedde. Bre-

men anförde en lång lisla klagomål mot Sverge. Ofta

var dock felet på stadens egen sida. Ar 1657, då Karl

Gustaf, invecklad i polska och rjsska krigen, blef också

af Dannemark angripen; och Sverges sak af mänga an-

sågs förlorad: — då, vid denna vigliga brytning, åda-

galade Bremen för Dannemark en benägenhet, som ej

gerna kunde förenas med den trohet, man lofvat Sverge.

Att blifva fri och sjelfsländig riksstad var det, som all-

tid lekte i hågen. I öppna bref kallade sig Bremen sjelf

en fri riksstad; och visade missnöje deröfver, alt sven-

ska regeringen omtalade den med orden: vår siad. Till

dessa kommo ock en mängd andra tvistepunkter, likväl

inga af svårare beskaffenhet, än att de kunnat och bort

genom fredlig öfverenskomnielsc biläggas.

Föregående kapitel berättar de skäl , hvarföre det

rådande partiet i Sverge häldre önskade krig. Våren

166S kom saken först ä bana. Gustaf Bonde och Göran

Fleming talade för fred; De la Gardie och Klas Tott

•) Rådtprot. (1. 8 Nov. 1669,
•*) 10 delen, sid. 103.
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för krig. Man ansäg dock omöjligt, all under årets lopp

kunna rusta sig i ordning, livarföre saken tills vidare

uppsköts •).

Under de följande månaderna var Karl Gustaf Wran-
gel ganska orolig i rådet. Han klagade häftigt öfver*

statsregJeringen **) och likaså öfver flere De la Gardies

ätgerder. Ej nog, alt han önskade angripa Bremen; han
ville äfven genast med 20,000 man störta sig öfver Ryss-

land ***). I delta sistnämnde påstående fick han icke

medhåll inom rådet. Men jemnt 8 dagar derefter fram-

kastades åter frågan om elt anfall mot Bremen, och De
la Gardie utvecklade skälen till elt sådant företag. Per

Brahe ville vänta och låta verket mogna ännu ett är.

De la Gardie och Wrangel dercmot mente, rikels trygg'

hel och heder fordra, all Bremen tvingades taga emot

svensk besättning. — Men, inföll Per Brahe, jag tror

aldrig, att vi kunna tvinga Bremen dertill. De la

Gardie och Wrangel sade: när kriget utbrister och

bremrarna mista sin handel och börja tryckas af ger--

der; då bfifva de snart missnöjda och oeniga och skola

^^9 gif^'(i med sig. — Men, sade Bengt Oxenstjerna,

kejsaren och tyska furstarna komma dem säkert till

hjelp. Wrangel svarade: det tänker jag, de icke bry
sig om. — Men, sade Brahe, furst-biskopen af Män-
stcr torde också angripa oss. — J)å. sade AVrangel,

får han helt enkelt stryk, och dermcd är den saken

afgjord. — A>y, sade Brahe, af det lilla kriget kan
lätt blifva ett stort och ett sådant är icke att skämta
med. Jag inins nog den förra tyska fejden. Om sa-

lig Baner ej vunnit slaget vid Wiltslock, hade Sverges

sak varit ohjelpligen förlorad. Månne vi hafva kraf-

ter nog alt inlåta o* v i ett dylikt vågspel? Wrangel

svarade: det är icke så farligt! Under förra tyska

kriget hade vi ofta ej mer än 8,000 man, och slogo

') Rådsprot. d. IS Mars och 26 April 1665.
") nädsprol. d. H Juli 1665.

•**) Rådtprot. d. 19 Juli 1663.
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oss ändå väl ut. De la Gaidic tillade: många vänta

blott på våra fanor, för alt under dem förena sig.

Då få vi folk nog; och sedan skall Tyskland föda
tropparna. Gustaf Bonde jUrade: men våra egnaslän-

der hafva bedl oss undfly krig ; och ingen nöd tvingar

oss derlill. — Det är riktigt anmärkt^ liUade Brahe,

och om det sedan går illa, huru skola vi inför sam-

ma ständer försvara ett onödigt krig. De la Gardie

inföll: det blir svårare alt försvara, om vi låta det

goda tillfället gå oss ur händerna. "Wrangel menle

detsamma , och att Sverge vore skymfadt ; alt dess he-

der fordrade hämnd o. s. v. Klas Tolt och Sten Bjelke

tillade: dessutom blifva våra evangeliska trosförvand-

ler derute alldeles underkufvade, om vi ej skynda till

hjiClp. Bengt Horn fruktade slutligen, att riket skulle

genom en långvarig fred komma i förakt. — Men,
sade Bengt Oxensljerna , tänk om tsaren anfaller oss,

medan vi äro invecklade i tyska kriget! — Det är

icke farligt, mente Klas Tolt; och Bengt Horn tillade:

tsaren är icke i den belägenhet, att han kan våga
något sådant, Oxenstjerna och Bonde svarade : vi böra

icke förakta ryssen. Med ett enda ströflåg af 2,000

hästar kan han lätt ödelägga hela Lijjland. — Då,
sade Klas Tott, skola vi med ens öfvergifva Bremen

och kasta oss öfvcr Ryssland, såsom salig konungen
år 1657 gjorde med Danncmark. — Men sådant, sade

Bonde, är lättare sagdt än gjordt. — Ah, menlc De
la Gardie, del skall nog lyckas.

På sådant sätt sökte Brahe, Bonde och Oxensljerna

att med alla möjliga skäl afhöja det hotande kriget; men
fåfängt. För all låta sinnena svalkas, föreslog Per Brahe,

att samteligc rådet borde sofva på saken. Man gjorde

så, och niölles följande dagen ; men med samma tänke-

sätt. Vid omröstningen voro på fredens sida Gustaf

Bonde, Bengt Oxenstjerna och till en del äfven Nils

Brahe. För krig deremol röstade enkedroltningen, Wran-
gel och hela De la Gsrdiska ligan och derjemnle det
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hlifvande Bjclkiska parliet, bestående för tillfället af Slen

lijelke, Björcnklou och Klas Rålamb *).

Sedan beslutet sålunda var taget, Icninade man ut-

förandet hufvudsaliligen åt Wrangel och ät hans godt-

finnande **). Detta utförande gick långsamt och trögt.

Tropparna voro redan i October 166S i Tyskland; men
först sista dagarna al Aug. 1666 angrep Wrangel det

allljemnt motspänstiga Bremen, så alt Sverge fick i tio

månader föda hären, innan den kom i verksamhet.

Sjelfva kriget blef obetydligt. AYrangel ryckte mot
staden och började beskjuta den. Men, såsom Brahe

och Oxensljerna förutsagt, begynle kejsaren och flera

tyska stater alt eenast och på det allvarsammaste tala

till Bremens försvar; hvarjemnte denna stad erböd sig

alt nedlägga anspråket på att vara fri riksstad. Knappt
sju veckor efter fiendlligheternas utbrott måste Wrangel

sluta slillcstånd. Då Svcrgc emellertid icke ville ätnöjas

med det gjorda anbudet, ingingo Holland, Dannemark,

Brandenburg och Liineburg en förening till Bremens
skydd, och liineburgska troppar framryckte hotande i

åsynen af de svenska. Wrangel var utom sig af harm.

Han ville genast och i förväg angripa Luncburg, locJca

dess troppar och taga qvarler i dess land. Redan nu
hoppades han vara stark nog att möta en här af
.50,000 man. Om det stora liriget utbrusle, väntade
han all hvar dag få SOO nya JcncJctar till sina fanor
och sålunda snart hunna uppträda i spetsen för en

helydlig här. När detta Wrangels förslag framställdes

i rådet, voro ej serdeles många närvarande. Lorents von

der Linde, faslän hörande till krigspartiet, kunde ej

qväfva sina belänkligheter, ulan önskade, att Per Brahe
och Gustaf Bonde måtte före afgörandet få tillfälle yttra

sig. Men fåfängt. De la Gardie, Klas Rålarab och Nils

*) Mdsprol. d. 28 och 29 Juli 1663.
") Rådsprot. d. 12 Sept. 1665 samt 26 April och 30 Maj

1666.

Frijxells Ber. XIII. S
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Brahe genomdrefvo det beslut, all om Wrangd med sii-

kcrhcl sågc, det Itinchurgrarne ämnade angripa sven-

skarna, skulle hayi genast och i förväg angripa Lii-

iicburg'). Innan della beslut liann vcikslällas, kom

undenältelse, att saken ocli freden voro afslutade.

Österrike hade nemhiijen jemnle de fyra förulnänin-

da staterna uppträdt till Bremens försvar och det på elt

ganska beslämdt sätt. Deremot ville ingen niagt, icke

fiis Frankrike, ställa sig vid överges sida. I sådana om-

sliindiglicler vågade Wrangel, oakladt all kngslystnad,

icke spänna bågen högre. Den 15 Nov. 1666 bld" i

Babenhuscn afslutad en fred, som mellan Sverge och

Bremen stadgade ungefärligen samma förhållande som

fornt. Sverige hade således genom detta krigslag ingen-

ting vunnit; tvärtom tillsatt 2,000,000 riksdaler**), lill

livilken betydliga summa hela kostnaden beräknades. Det

var från detta år och denna stora utgift, som samtida

slatsmänner återigen räknade en ny och svår villervalla

i svenska rikshushållningen.

Efter slutad fred trodde något hvar, att krigshären

skulle till kronans lättnad hemförlofvas. Men De la Gar-

dic genomdref det beslut, alt så tappert folk ej borde

lill Svcrges spott och förakt afskedas. Iläldre borde de,

om också mot blotta underh;dlet, utlånas åt polackarne

under turkiska kriget; eller ock borde man sälja Svergcs

visitationsrätt på Elbslrömmcn och för dessa medel samt

för Guinciska ersätluingssumman sjelf underhålla rege-

•) liädsprot. d. 6 och 7 Nov. 166G.

*•) Enligt Lönb. llandl. till Karl XI. HT. 76. — Men
Bond. Fol. 23. IJ. Oxcnstjcrnas annolal. iipiitiifvcr kost-

"
nadcn till M tunnor siild, d. v. s. /i,.'i(i0.000 dalcr silf-

vcrmynl. — Lönb. Hist. märicv. IV. 7."». ni)|)gifver 19

tunnor guld, d. v. s. 1.900,ooo dalcr silfvcimynt. —
Lönb. Handl. lill Karl XL IX. 70, uppger inemot 20

tunnor puld i liksdalcr. Siimnioinas olikhot kan möj-

ligtvis komma dciaf, att nligra Itcraknal kostnaden blott

Mh- sjellva kri?et; andra derjenmtc för don lid, som trop-

parna förut och cfteriil voiq sanilaUc.
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menlerna en 2 till 3 månader. Under liden kunde nä-

gonling inträffa, som gjorde dem bchöfliga *). Sa Llef-

vo tropparna ännu lillsainmans öfver ett lielt år. Da
klagade man i rädet öfvcr de dryga kostnaderna. Lålom
oss, sade De la Gardie, hålla dem tillsammans ännu
A Ull o veckor, så torde väl någon köpare af dem
infinna sig **). De la Gardics råd följdes ; men mer och

mer inlupo ifrån Pommern och Bremen bittra klagomal

öfvcr soldaternas uppföiande och kostnaden för deras

underhåll. Man sade, alt befälet tog solden och lem-

nade knektarna obetalda, livilka dcrföre ulkräfde sin lön

af qvartercn. I sittande råd påstod Bengt Oxensljcrna,

att de flesta i Pommern förlaggda ryllmästarc hade

hvar af sina qvartcr utprässal 2,000 riksdaler utan

att någon gäng hafva sadlat sin häst emot fienden

Sjclfva Wrangel blef ej fri från tillvitelser för egeunytla

I anledning biiraf ville man iinyo upplösa hären
J
men

De la Gardie vägrade, ty sådant, mcnle han, skulle

lända Svergc till förakt. — Tvärtom, sade Bengt Oxcn-
stjerna, att icke betala sina troppar utan låta dem
husera på sådant sätt, det länder Srcrge till förakt.

— Och, tillade Erik Fleming, det drifcer dessutom
Pommern och Bremen till förtvifian. De la Gnrdie

utvcikade dock ännu ett uppskof genom förslaget att låna

tropparna åt hertigen af Neuburg *"). Utlåningen ble

ej af, och klagomålen fortforo. Andlligen i slutet a

16G8 blcfvo tropparna afskedadc; d. v. s. två år eflcr

bremiska krigets slut f ).

*) Itädsprot. (1. 6 Febr. 1667.
*') nädsprot. d. 12 Mars 1668.
'") Rädsprot. d. 7 och 8 Aug. 1668.

t) Vi känna ej skalen till detta De la Cardlos upprorandi\
Han sjclf säger sig derlill lockad af I)c Witt; men lern-

nar ingen niirmare förklaring öfvcr orsaken.
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TJOGONDE KAPITLET.

DE LÅ GARDISKA LIGANS TALL OCH BJELKK-

PARTIETS UPPKOMST.

De la Gardics välflc blef ej långvarigt. lian var

stolt och förde elt lysande lefnadssält , incr pralilfullt än

sjelfva hofvets. Sin vunna magi begagnade han med öf-

vermod, och ett rykte säger, alt han knappt ville besöka

sina bröder, h vilka, ehuru också varande rådsherrar,

likväl icke på långt när hade så stort anseende som riks-

kansleren. Sådant uppförande gifver många fiender. Att

i trots af dessa kunna fortfarande bibehålla ledningen

nf ärenderna; dertill saknade De la Gardie beslutsamhet,

kraft och ihärdighet, lian låg ofta hela månader på
landet, öfverleirinande sig åt nöjen och overksamhet.

Aterkommcu till Stockholm, blandade han sig i allt, ville

afgöra allt. Han lillsalle en mängd af de vigligaste syss-

lorna inom krigsstaten uteslutande med sina anhängare,

och detla ulan alt ens höra riksmarsken Wrangel. —
Kammarkollegium stod ej under De la Gardies förman-

skap; likväl blandade han sig ofta i dess göromål o( h

tilldelade dess ämbetsmän gång efter annan ganska hårda

skrapor, i synnerhet derföre, alt de ej kunde onskafla

nog penningar för statens ständigt ökade ulgiftcr. De la

Gardies egna utgifter voro nästan omäteliga. 1 Nov. 1G67
gaf han på konungens födelsedag en högtid, hvars like i

prakt och kostnad knappt varit sedd inom Svergc. lians

inkomster voro visserligen utomordenteliga; likväl undrade

något livar, huru ens de kunde räcka till för ett sådant

lefnadssätt; och man började hviska om gåfvor, mutor,

ifrån främmande hof, i synnerhet från Frankrike. Afven

led hans anseende mycket genom elt obehagligt uppträde

med neuburgska sändebudet Krackan , hvarvid De la Gar-

die, nu på magiens höjd, lät ertappa sig med osanna

uppgifter och blef dcrom, i fleras närvaro med icke sko-

nande ord öfvertygad. — Bremiska kriget, dess obelänk-



samma begynnelse, slappa ulförantlc, snöpliga slut och

tryckande omkostnader, bicf dock den mest verkande or-

saken lill lians fall. Delta krig var lillsliilldt förnämligast

af De la Gardie, ocli denne heire fick äfvcn bäde hos

höga och låga bäi-a skulden för följdernn. Sedan Conde

blifvit slagen ur brädet, var detta krig första bragden af

De la Gardies vunna allmagt. Det blef också den sisla.

I det parti, som störtade De la Gardie, ingingo

flera iimnen. Per Brahe stod aldrig med rikskansleren i

någon närmare iörbindelse ; deras åsigtcr voro i mycket

olika ; och Iva stora rymmas ej gerna i en korg. Sak

samma var med Karl Gustaf Wrangel, h vilken dessutom

härmades öfver de mot hans vetskap skedda utnämningarna.

Brahe och Wrangel slodo dock hvar för sig och utan

närmare förbindelse med de öfriga De la Gardies ovän-

ner. Dessa, eller det egentliga, slutna motparliet ut-

gjordes af Sten Bjelke, Mattias Biörenklou, Klas Bälamb

samt b;ida bröderna Knut oth Gustaf Kurck. Vi kalla

det bjelkeparlict, emedan Sten Bjelke var dess förnämsta

ledare och betydligaste personlighet. De punkter, hvari

delta parti skilde sig från De la Gardie, voro förnäm-

ligast följande trenne: rikshushållningen, grefveprivile-

gierna och utrikes politiken.

1 afscende pä rikshushållningen visade Bjelkeparlict

myckel missnöje öfver De la Gardies slösande förvaltning;

och del föreslog och genomdref med berömlig verksam-

liet flere för riket ganska nyttiga spaisamhelsåtgcrder.

Men partiet slöt sig märkvärdigt nog aldrig lill Gustaf

Bonde och hans allvarliga åsigter; och när Bjelke längre

fram kom till magi och inflytande, hände, alt äfven delta

parti al sina vänner och anhöriga yrkade olagliga dona-

tioner och förläningar; dock alltid i vida mindre grad

än De la Gardianerna.

Bland Bjelkes närmaste anhängare fanns ingen grcf-

ve, deremot bland De la Gardies parti en stor skara.

De förra angrepo, de sednare försvarade de grefliga an-

språken.
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I yllic politiken yrl<ade Bjelkeparlicl fred ocli för-

Lund med England, Holland, Österrike; De la Gnrdie

deremot visnde benägenhet fftr krig och för Frankrike.

Slen IJjelke och Knut Kurck hade redan under K.ir 1

Gustafs tid inkommit i rådet. Ar 1664 inkallades yt-

terligare Klas Riilaml), Gustaf Kurck och Mattias Biö-

renklou. Det var troligen De la Gardies verk. Knut

Kurck liade ännu ej uppträdt mot rikskanslcren ; brodern

Gustaf ansågs derföre ej farlig. Biörenklou hade varit

De la Gardies lärare och troddes blifva i jådet en hans

trogne anhängare. Afven på llålambs biträde vet man,

att rikskanslcren räknade ; men han missräknade sig pä
alla tre. De slölo sig till Sten Ejclke och Knut Kurck

och bildade tillsammans med dessn herrar det af oss sä

kallade lijclkepnrliet. Dess tillvaro kan räknas frän 166-4;

dess verksamhet framträder ledan 166S. Flero riksråd

hädo nemligcn Klas Rålunb uppsiilta anmärkningar mot

åtskilliga då rådande missbruk, lian gjorde sa. Skrif-

ten innehöll klagomål, att konungens uppfostran försum-

mades; att kronans gods bortslösades; att reduktionen cj

påskyndades; alt allt för mänga personer adlades; att

liushällningen cj ordnades ; att motsägande riksråd snäs-

tes; att både lagstiftning och lagskipning vacklade, m. m.

Skriften upplästes i rådet, gillades af många, och lem-

nadcs ål Sten Djelke att i kansliet omskrifvas och ä äm-
betes vägnar framlemnas. Men den var tydligen liktad

mot De la Gardies nu växande magt och förvaltning.

Dennes parti skickade derföre både Kålamh och Ejclken

på en onödig förrättning till Uppsala. Under liden blef

ifvern afkyld, sinnena tubbade — och saken förföll*).

Såsom i dylika fall ofta plägar inträlTa , blefvo också

denua gång utrikes ärenderna det fält, hvarcst partierna

') Rälamb. Kl. IJiilamb, dednktion ar skäl och motivcr till

tcstamcntsrnr,irHliiti{;cn ICfiO JJil. Lit IU5. — Forsla

utkastet till skriften linnes ock i Rälanibska samlinpcn

Fol. 116. Jfr lör (»III;;!, UppsaUi Jlaxcnh. samlinffcn,

Fol. T. 7. samt Kov(jl. Uibl.Cdscs samUnij till Karl Xl:s

historia.
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mötte livarandra, ocli tlcr den egcnlllga striden föreföll,

liuiopa var nemligcn vid denna tid deladt i tvä stora

rörbund. På ett våldsamt och oriltlvist sätt sökte fran-

ska konungen Ludvig den fjortonde alt eröfra spanska

Nederländerna (d. v. s. ungefär de landskap, som nu ut-

göra konungariket Belgien , men livilka då hörde under

Spanien). Sistnämnde stat kunde af vanmagt icke sjelf

försvara sina tillliörigheler. Men Frankrikes djcrfliet väck-

te allmän förargelse och derjcmntc farhågor för framti-

den. Österrike, England, men i sjnnerhet Holland

Mcfvo oroliga och bemödade sig alt stifta ett molfurbund

till hejdande af Frankrikes tilltagsna plar,er. Afvcn sist-

nänmde land sökte å sin sida bundsförvandler, och baila

partierna vände sig till Sverge med löften, ined smicker,

med underhållspenningar och med mutor.

Sjelfva striden rörde Sverge föga. Men så väl sta-

ten som båda partierna behöfde penningar och en hvar

sökte dem på sin sida, på sitt säll. För Frankrike ta-

lade De la Gardie och hans vänner och genom deras

ombud, hofrådct Ilirschenstjcrna , erhöll franska ministern

Pomponne underrättelse om allt, hvad som föreföll. Meii

af förut nämnde anledningar *) liade mellan båda sta-

terna uppstått en köld, hvilken genom åtskilliga omstän-

digheter ökades. Man hade med afscende på de franska

ofta gifna underhållspcnningarna kallat svenskarna för

Frankrikes IcgoltnelUar; och någon hade fällt de orden,

alt, så snart Frankrike rörde trumman, skulle Svert/e

och Scinvcilz dansa. Genom dylika rykten hade sin-

nesstämningen blifvit mot Fiankrike mycket uppretad.

Derföre, och oaktadt De la Gardies inflytande, lanns ett

ganska stort antal riksråder, som hyste benägenhet för

Österrike och England; eller kanske rättare sagdt, obe-

nägenhet mot De la Gardie och Frankrike. De voro just

de ofvan uppräknade herrarna af Bjelkeparliet.

Hela sommaren 1667 förgick imder oupphörliga

tvister, antingen man skulle slula sig till England eller

*) Se sid. 57.
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Franlvrikc. De la Gartllc uppgjorde dl förslag lill en

förbindelse med den scdnare staten. Detta vann mycket

bifall*) inom rådet; dock valdes ett utskott till dess när-

mare granskande. I detta utskott befunno sig Sten Ujel-

ke, Biörenklou, Klas Rälanib och Knut Kurck. Nämnde
herrar gjorde eu mängd invändningar mot De la Gardies

förslag och framställde på samma gång ett annat, som

åsjftade förbund med Österrike och England. Detta för-

anledde slutliga brytningen.

Den 5 Dec. 1GG7 blefvo i rådet föredragna så väl

Bjelke-partiets eget förslag, som dess granskning nf De

]a Gardies. Det sägs snart, alt IJjelke hade flertalet på
sin sida , och att De la Gardie således skulle förlora vid

omröstningen. Med minne af och i förtröstan på sitt

stora inflytande, vågade derföre denne sednare ett försök

att skrämma raotståndarne. Medlet var ej lyckligt. Så-

som det stundom plägade hända, tillgrep han äfven nu

osanna och obevisliga beskyllningar. Han tillät sig bland

annat yttra, det Sten IJjelke mottagit gåfvor af österriki-

ska hofvet och derföre vore för detsamma partisk. J3jclkc

svarade helt lugnt: del är verkligen sannt, alt jag af

öslerrikiska kejsaren undfall en skänk. Del var nctn-

ligen på en jagt, som han hedrade mig med gåfvan

af cll af honom skjulcl vildsvin; och jag önskar, all

ingen annan mälte hafva någon närmare förbindelse

till främmande kronor. l'å dessa ord fann De la Gardie

intet svar, utan vände sig i stället till Biörenklou med

lika bittra förebråelser, ncmligen, all Biörenklou, ehuru

genom De la Gardies nåd lyflad ur mjöldammel lilL

rådsbordcl, likväl städse motarbetat De la Gardies nyt-

tiga förslag. Jag vet, tillade han, åtskilligt, som sliullc

göra herr Biörenklou af alla tillräckligen känd, om
jag ville röja det; men af godhet och undseendc har

jag hittills tegat. Biörenklou svarade: min ringa här-

komst är för alla nogsamt bekant och af mig sjclf

aldrig förnekad. Likaså har jag städse erkänt min

') Rädsprol. d. 21 Kov. 1667.
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förbindelse Ull Ds la Gardiska släglcn. Men jag har

nu i IrcUio år ijcnal milt fädernesland; och det med
bifall af så väl droUning Krislina, som honung Karl

Gustaf. Del si/nes mig derföre hårdl alt emollaga

dylika bcshjllningar. Jag heder alltså, att eders ex-

cellens ville horllägga sin omtalade men öfverflödiga

godhet, hvilkcn jag ingalunda begärt. Jag fordrar

tvärtom, all eders excellens mätte öppet framställa sina

beskyllningar, på det jag lika öppet må kunna veder-

lägga dem. Förvinad af delta svar, började De la Gar-

die framkasla icke otydliga vinkar om mutor, ocli sväf-

vade med sådant tal omkring äfven åt andra liäll hland

sina motståndare. Nu Llef {örbittringen allmän. Kiks-

råderna stego upp frän sina platser och omringade De
la Gardic med påstående, att han skulle uppgiiva, hvil-

ka de voro, som tagit sliekpcnningar. De ropade, att

den, som skyllde elt riksråd för mutor och ej kunde

bevisa det, vore sjeff skyldig derlill. 1 ångest och il-

ver lyftade De la Gardie peruken af liufvudet, hop-
knäppte händerna och utropade: gifve Gud, att, om här

finnes någon mutad rådsherrc, sådant måtte med gyl-

lene boksläfver slå tecknadt på densammes panna.

Derpä började han vidlyftigt tala om sin slägt, sina tjcn-

ster, sin redhga oegennytta m. m.; hvarvid hans påstå-

enden dock ofta blefvo beledsagade af de andras bittra

anmärkningar. Sluteligeu förvirrad och sig sjelf knappt

mera mägtig, lemnade han rummet*). De andra råds-

herrarna stannade qvar och beslcito ej mer umgås med
De la Gardie, så framt han ej kunde bevisa sina be-

skyllningar.

Man ville öfvertala De la Gardic att mildrande ur-

säkta sina ord och söka förlikning; men fåfängt. Tre

dagar efter nyssnämnde uppträde föreläste han i råds-

kammaren elt vidlyftigt anförande i hårda och stötande

*) Framställningen af detta uppträde grundar sig pä en
berättelse (Fryxclls handl. III. 83) af Österrikiska mini-
stern, hvilkcn var De la Gardics poliliskc molständare.
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ordalag. - Dagen derpä kom Bjelke-parllet med silt lika

skarpa genmäle. Ilädet var samladt ifrån morgonen till

sena qvällen och cnkedrottningen sökle förlika sinnena;

men fåfängt. — Dagen derefter eller den 10 Dec. var

rådet återigen mangrannt tillhopn. Cjelkc, Råiamb, Kurck

och Biörenklou inlcmnade en ny skrift, hvari de begär-

de skydd mot kanslerns förebråelser. Kådet uppdrog

sluleligen åt Nils Brahe och Bengt Oxenstjerna med flcre

att medla försoning. De gingo fram och tillbaka emellan

de tvistande, hvilka väntade i hvar silt bredevid varande

rum. Andtligen måste De la Gardic gifva vika och en

öfverenskommelse blef uppgjord. Båda parterna fördes

in i rådkammaren. Stenbock, som ordförande, uppma-
nade till fred och försonlighet. Deipå höll De la Gardie

elt långt och vidlyftigt tal om sin mångåriga tjenst, prof

-

vade trohet och rena samvete ni. m. Men, tillade han,

jag är nog olycldig alt hafva hlifvit missförstådd.

Jag har aldrig tänkt shymfa någon af riksrådets med-

Icmmar; har ej heller haft orsak dcrtill, och förklarar

härmedelst, alt jag om dem ej vet annat, än hvad godt

och ärligt är. Bjclke å egna och de andras vägnar

svarade helt kort : missförståndet har varit oss okärl.

Så mycket välkomnare är oss rikskanslcrens förkla-

ring; ty vi biifva sjelfva äcrigenom tillfredsställda;

och kunna hädanefter mot hans excellens ådagalägga

den aktning, som hans ämbete tillkommer och vi sjelf-

va gerna vilja honom visa. Stenbock förmanade nu till

ömsesidig glömska. Man öfvcrenskom, att alla skrifter i

ämnet skulle brännas ; och dermed var saken förbi.

Men förbi var också från denna stund De la Gar-

dies öfvervägandc magt. Under årets Titerstriende sittnings-

dagar talade h.ui mindre och med nedstämdare ton än

förut. När julen nalkades, reste han till landet och

stannade der i tre månader, eliuru under sanuna tid

ganska vigliga utrikes angclägcnlielcr (öreföllo *].

*) Ofvanstäcndc kapitel jirundar sig pä liädsprolokoUcn.

Jfr FryxcUs handlinqar. 111. 8/*, odi Urah. kanslirum-

iiici. Nils Cralic tiirpcr liralic d. 10 Dcc. 1607.



107

Efler dessa uppträden ocli i följe af De la Gnrdies

fall kom Slcn Bjelke ocli hans parli i spclsen för sven-

ska styrelseverket. De förnämsta älgerdcrna under deras

förvallnini; voro trippcl-allianseu och den så kallade Blå

boken, hvilka båda vj här uedanföre skola ulfiirligarc

franislälla,

TJUGONDEFÖRSTA KAPITLET-

OM TRIPPEL-ALLIANSEN OCH ÖSTERRIKISKA

FÖRBUNDET.

Af farhåga för Frankrikes växande öfvermagt in-

gingo England och Holland i Jan. 1668 ett förbund,

alt tvinga Frankrike och Spanien till förlikning. Man
äsjflade i synnerhet att dcrigenom sälta en gräns för

Frankrikes eröfringspl.iner.

Till styrka för detta förbund hade man önskat äfven

Sverges biträde. Men oenigheten inom rådet i Slockhohn

var just vid denna tiden som störst och förorsakade en

villervalla, ett tillstånd af upplösning, hvarunder knappt

någon enda visste, livad han ville, eller borde, eller tor-

de förelaga. Bjelkc-parliet, med sin benägenhet för Eng-

land och Österrike, fick visserligen öfverhandcn; men,

likasom ovant vid en sådan magt, vågade det ej att med

raskhet begagna sig deraf. Oaktadt alla Englands och

IfoUands förirägningar kunde sålunda från Stockholm in-

tet bestämdt svar erhållas. Grefve Dohna, som den ti-

den var svenskt sändebud i Holland, undertecknade dä

på eget bevåg, en skrift, hvarigenom Sverge förklarade

sig villigt att biträda det mot Frankrike riktade förbun-

det, så snart ncmligcn villkoren för ett sådant biträde

blifvit närmare bestämda. Dohnas underskrift skedde nå-

gra dagar efter det förra förbundets afslulandc. Det var

denna de tre magiernas inbördes förbindelse som kallades

Trippel-^lliansen. Ät Sverge betingades dervid en be-

tydlig {Ktkinma underhållspcnniDgar.
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Januari och Februari månader förflölo. Den slagne

rikskanslern De la Gardic var pä landet ; men det seg-

rande Bjelke-parlicl kunde under liela tiden icke förmå

sig till något visst beslut i den vigliga frågan. I Mars

återkom De la Gardie och började genast tadla Dolinas

sjelfrådighet och den föreslagna yttre politiken. Men
hans anmärkningar voro fåfänga. England och Holland

yrkade dessutom mer och mer på afgörandc svar, och

undteligen den 16 Mars 1668 beslöts, att Dohna skulle

utan vidare förbehåll underskrifva trippel-alliansen. Innan

befallningen ankom till Dohna, hade denne redan på
eget bevåg undertecknat, dertill öfvertalad af engelska

konungen. Och ytterligare, innan denna underskrift sked-

de, hade konung Ludvig afslutat den åsyftade freden med
Spanien. Det skedde i Åken den 22 April 1668, och

Spanien fick tillbaka större delen af sina Nederländer.

Det var trippel-alliansen, som tvingade Frankrike alt

sålunda åtex'lemna det redan omfattade rofvet.

Den bekante holländaren van Iieuningen var likaså

verksam mot dessa Ludvigs eröfringsplaner som fordom

mot Karl Gustafs. Man tillegnade honom ock en betydlig

del af trippel-alliansens ära. Vid inbrottet i IJelgieii

blef konung Ludvig af sina sraickrare liknad vid den

framtågande solen. Ilolländarne slogo en skådepenning,

der Beuningen föreställdes såsom en ny Josua, den der

med sitt utrop: sol statt stilla! hejdade det framtågande

himlaljuset.

Snart visade konung Ludvig missnöje, ja nästan ån-

ger öfver den afslutade freden, och man befarade, alt

han åter skulle kasta sig öfver de värnlösa belgiska land-

skapen. Till att förekomma hvarje sådant försök, blef

trippel-alliansen förlängd. Äfven Tyskland fruktade Frank-

rikes vapen och eröfringslystnad. Kejsaren sökte derför

att också till sistnämnde lunds tryggande inga förbund

med Svcrge. Men mot denna utsträckning af trippel-

alliansen uppreste sig De la Gardie med all ifver. Han,

som eljest nästan alltid var krigets försvaiare, hördes nu

märkvärdigt nog framdraga alla möjliga skäl iör fred och
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försigliyliet. Ifrån den 1 lill och med den 29 April

IGGit fortglngo inom rädct besliindiga tvister och om-
röstningar öfver dessa ämnen. För franska förbundet,

eller åtminstone för fred ocli neutralitet talade De la Gar-

die ifrigt, skickligt, men nästan ensam; ty obetydlig var

den hjelp, han fick af enkedroltningen och af Stenbock.

För Irippel-alliansen och österrikiska förbundet talade

dcremot förnämligast Per Ihahe och med honom hela

]}jelke-partiet och större delen af rådet. Den 6 April

hölls sjelfva hufvuddrabbningen. De la Gardie prutade

ifrigt emot. Han talade om Österrikes långsamma slaj)p-

hel och om Frankrikes gamla vänskap och frikostiga

hand. Brahe dercmot framställde den europeiska faran

af konung Ludvigs eröfringsplancr ; och Sten Bjelke

ordade om svenska handelns vinst genom förhundcl med
England och Holland. Likaså de flesta andra. Den
öfverröstade De la Gardie spådde olyckor och utropade

gång efter annan: dixi el salvavi animam mcam*). Det

hjelple ej. Ett stort flertal beslöt ingå förbund med
Österrike. När förslaget dertill framställdes i rådet, gjor-

de den frånvarande De la Gardie ännu elt försök och

skickade en skiiftelig insaga mot hela företaget. Men
också della var fåfängt. Det österrikiska förbundet blcf

af svenska regeringen gilladt och antaget **).

*) Jag har sagt min mening och frälsat min själ.

*') Bädsprot. för Mars och April 1668. — I Loenboms Hist.
markvärd. IV. 81, finnes bland grefve Bondes anekdoter
en miirkvärdij; berättelse, ncml. att svenska rädct be-

slutat ingå förbund med Frankrike, men att före dess

utskrifvandc reste De la Gardie på 2:ne veckor till

landet. Dä har under hans frånvaro Bjelke, Rålamb,
Biörenklou och Knut Kurck passat tillfället och öfver-
ändakaslat det fattade beslutet samt grundlaggt Sver-
ges ingående i Irippel-alliansen. Författaren har ej

kunnat ställa denna berättelse i nfigot bestämdt samman-
hang, med hvad rådsprotokollerna och andra källor in-

nehålla. Måhända åsyftas förhållandet veckorna forc d.

ö Dcc. 1667.
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GcQom trippel-alliaiisen ocl» dessa sedermera afslu-

lade förbund, man kallade dem Garanli-lraJUalcn, var

det, som Europa för den gängen räddades fråu Ludvig

den fjortondes eröfringsplancr. Trippel-ailiansen liar der-

före städse varit berömd såsom en handling af rättvisa,

beslutsamhet och mod. Onskeligt vore, all Sverge hafl

större andel i detta ärorika företag.

TJUGONDEANDHA KAPITLET.

OM BLÅ BOKEN.

Nöden och villervallan i rikshushållningen hade vid

denna tid stigit ganska högt. Kcdnn 1666 anmälle kam-

inarkollcgium , att i staten för 1667 förutsågs en brist

af 1.600,000 daler silfvermynt, och dcii var ändå hii-

rens undcihrdl icke inberäknadt. Hela regeringen blef

betagen af häpnad och rådlöshet. Men De la Gardie,

det var under hans allmagtslid, påstod, att saken icke

vore sA farlig. Med lätt beräkning föreslog han åtskil-

liga hjclpmedcl; deribland också alt uppbära förskott på
inkomsterna för 1668. Kådsherrarna gillade förslaget,

och lackade -»hans excellens för den goda hjelpenn *).

Oaktadt De la Gardics vackra beräkningnr blef nö-

den ocli villervallan under det kommande året 1667
större, men icke mindre. Inkomsterna aftogo så, alt i

slalskassan inflöto ^55.572 daler silfvermynt mindre, än

man beräknat. Skulderna och de pä 1668 års inkom-

ster tagna för.skolten ökades **). Rikskanslern fortfor alt

.som förut skylla pä kannnai kollegium, och han fordra-

de, att detta iimbelsverk skulle redovisa för sina alger-

dcr. Dcttd var just, hvad kollegium önskade, och del

•) lUidsprol. (!. 6 Dcc. 16GG. Jfr Jtudsprol. ti. 6 ocii 11
Juli s. u.

") Tiilisark. Riidslag rnilcr Karl den cirtcs minorcnnilct.

Koiiirausholicgii U««t-;ag till 1668 are siat.
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öfverleranade saken åt Klas Rålamb och Ilciiiik F.ilkeii-

berg, den aflidne liksskattmästar Boudes vänner och an-

hängare. Härvid upptäcktes mer och mer rikets svära

tillstånd och orsakerna dertill; och som De la Gardie

just i samma vcfva blef af Bjelke-partiet besegrad, ville

man nyttja tillfället och anställa en grundlig, allt om-
fattande undersökning af det vigtiga ämnet. Den 24
Febr. 1G6S föreslog Per Brahe alt för sådant ändamål
tillsätta ett serskildt utskott. De la Gaidie, modlos ef-

ter sitt sista nederlag, låg overksam på landet. Brahes

förslag gick igenom, och till utskottet nämndes flere så-

dana personer, som voro De la Gardies motståndare,

till ex. Bjelke, Rålamb och Kurckarna, samt några kam-
marråder; och till grund för undersökningarna skullo

läggas Gustaf Bondes statsreglering för 1662. Det ar-

bete, som på detta sätt kom i dagen, var den mycket

beryktade, så kallade Blå bollen.

Den upptog först orsakerna till bristen. Som så-

dana angåfvos: l:o Alt sedan 1662 staten blilvit ökad

med 250,000, men inkomsterna minskade med 600,000

daler silfvermynt. 2:o Att bland tillgångarna uppfördes

medel, som antingen alldeles icke funnos, eller åtmin-

stone icke till det antagna beloppet. 5:o Att regeringen

förvillande blandade sig uti kammarens förvaltning. 4:o

Att man i de cröfrade landskapen bortgifvit sä mänga
gods, 'alt de förra icke kunde underhålla sig sjellva ulan

fordrade betydliga tillskott från moderlandet. S:o Att

regeringen föreskrifvit betalning af sådana anspråk, hvil-

kas rättmätighet ej bliiVit af kammaren erkänd. 6:o Lån
och invisningar på näsla års inkomster. 7:o Kostnaderna

för bremiska kriget. {{:o Bortskänkta gods och räntor

till en årlig summa af 511,596 dalcr silfvcunynt. 9:o

Tillökning af säterier, af adel och af ofrälscpcrsoners

adeliga friheter. 10:o Eftergifter åt allmogen under miss-

växtåren. ll;o Förlust på palmstrufhsk;i banken m. ra.

— Ställningen för närvarande angafs sålunda, alt bristen

för året sleg till 5,578,56-4 daler silfvermynt och 22
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öic *); dctla uloiu rikets gamla skuld af oinkiing

10,000,000 samma mynt**).

Som medel till olägenhetens afbjelpande föreslogs en

sträng sparsamhet i alla vägar; reduktionens utförande;

inskränkningar af adel , af säterier, af ofrälsepcrsoners

adcliga friheter, af gåfvor, af vederlag m. m. I synner-

het skulle man indmga eller minska ämbetsmannalöucrna.

Utskottet framlcmn;ide ett sådant statsförslag , hviiket upp-

tog 567,650 daler silfvermynt mindre än det för 1667

gällande.

Hela denna skrift tyckes vid gcnomliisningcn vittna

om en sträng och allvarlig granskning och en fosterlands-

kärlek , som ej skydde att vidröra många ömtåliga för-

hållanden. Den innebar tillika ett ganska strängt tadel

öfver regeringens förvaltning och i synnerhet öfver några

De la Gardies ätgerder; alltsnnnnans dock affattadt i vär-

diga ordalag. Om pålitligheten af uppgifterna skola vi

framdeles yttra oss. Men under sjelfva arbetet varnade

och bad Nils IJrahe de gode herrar all väl se sig före,

så all de ej kommc ut fiJr De la Gardies cflerräknin-

gar*'*).

I Juni 1668 var denna vigliga skrift färdig. Dess

öde skola vi i nästa kapitel omtala.

TJUGONDETREDJE KAPITLET.

DE LA GARDIES SEGER ÖFVER BJELKEPARTIET

AR 1668.

Första anledningen till De la Gardies återkommande

magt var följande. Under riksdagen 1668 skulle den

•) Riksarli. Radslag under Karl den elftes minorcnnitet.

Riksstaten enligt Rlä boken.

*') Kammarkollcgii Arlcif. RikshuPvudbokcn för 1668 och

(less kapilalrukninR.

"•) Ilädsprot. d. 3—8 Dcc. 1668.



il3

cflcr Gustaf Bonde lediga riksskallinäslare-sysslan återbe-

sättas. Per Urahe ville derlill hafva Seved Båt, livilken

liitlills gjort sig känd som eu vän af Gustaf Bonde och

dess sparsamliet. Enkedrottningen ville liafva TiListaf Soop,

och De la Gardic önskade en Oxcnsljerna. Men största

delen af rådet hade bestämt sig för Sten Bjelkc. Man
ansåg dennes seger afgjord , och De la Gardies fall der-

igenom så mycket djupare. Men dagarna föi-e valet gc-

iiomdrefs följande stämpling. De la Gardie och Båt,

hvUka hittills varit af olika partier, försonade sig. Okän-

d;i äro villkoren och sättet. Synliga följden blef, att en-

kedrottningen, De la Gardie och deras anhang lofvade

sina röster åt Seved Båt. Dock äfven detta hade icke

gjort tillfyllest. Derföre öfverlalade De la Gardie sin

broder, riksrådet Bonlus Fredrik, alt öfvcrgå från Bjel-

kens till Båtens parti. Till sådant öfverlöpande lockades

dessutom Jan Nilsson Gyllensljerna och Gustaf Kurck

derigenom, alt man lofvade taga den förste lill president

i svea bofrätt, och bjelpa den andre till generalguvernör

iifver Krislinas underhållsländcr, hvilka båda ])latser skulle

blifva lediga efter Seved Båts upphöjande till riksskatt-

niästaresysslan. Jlela slämpliiigen hölls hendig ända till

sjellVa valet. När detta anställdes, erhöll till allmän för-

våning Seved Båt framför Sten Bjelke en öfvervigt af tre

röster, och blef sålunda utnämnd lill riksskattmästare.

Från denna stund var han också en trogen anhängare af

De la (jardie. Denne hade dessutom på sin sida enke-

drottningen och Stenbock, sa att han i spetsen för fyra

röster var inom sjelfva förmyndare-regeringen återigen

nästan allsmäglig.

I rådet deremot hade Bjelke en fortfarande öfver-

vigt. De la Gardie sökte med denne sin motståndare

ingå en förlikniag; det misshckadcs. Omedelbart der-

efler föreslogs alt bortskicka Bjelke till Wisniar som pre-

sident i dervarande tribunal. Men Bjelke viigrade.

Nu inträffade en annan omständighet, som höjde

De la Gardies anseende. I föregående kapitel är berät-

tadt, huru han på det ifrigaslc afrädde österrikiska för-



Landet såsom ogagneligt, sl<acleli_t,'l m. m.; samt liiiru Per

Bralie och Bjelke-parliet envist yrkade molsalsen. Ftir-

tuiidet Llcf verkeligen den 6 Maj 1668 i Slockholm af-

slutadt. Villkoren voro ej för kejsaren serdeles heliin-

gande, livarföre man med säkeihct väntade deras siad-

lastande. Saken var viglig. Riksdag förestod. Vid den-

samma ämnade De la Gardie angripa Bjelkepartiet, ocli

i synnerhet dess ;yttre politik. Han ville uppskrämma
sinnena genom en framställning af vådan att öfvergifva

Svergcs gamla bnndsfurvandt Frankrike, och att sålunda

stå utan skydd och stöd. Ejelkepartict ."imnade dercmot

inför samma ständer och till motverkande af De la Gar-

dies afsigt framlägga så väl tri])j)el-alliansen som öster-

rikiska förbundet. De skulle ijcna som prof på dessa

herrars kloka och omtänksamma styrelse. Till Bjelke-

parliets olycka inträflade dock , att kejsaren Llcf missnöjd

med den föreslagna öfvcrenskommelsen. Det säges, att

franska hofvet genom en sin underhandlare inbillat Öster-

rike, det Sverge på samma gång, dock i hemlighet, hade

med Frankrike afslutat ett for kejsaren ganska ofördelak-

tigt förbund. Denna list skall hafva så till vida lyckats,

att kejsaren blef uppskrämd. Ilvllken ock orsaken må
hafva varil; följden blef, att kejsaren tillbakaskickade det

Svenskt-Osterrikiska förbundet, icke blott utan stadfå-

stelse, ulan ock med många jnmnkningar och ncdprul-

nhigar, samt visade i hela underhandlingen så mycken

långsamhet och likgilllighet, att det för Sverge medförde

Lade skada och förödmjukelse. Underrättelsen härom
meddelades rådet den 25 Juli 1668 just vid riksdagsti-

den. IJjelkc-partiets förhoppningar blclvo derigcnom på
det grymmaste gäckade. Vi hafva varit pä en vacJccr

marknad, utbrast Per Brahe. Han skyllde felet på kej-

sarens ungdom, barnsliga rådslag och vällusliga overk-

samhet. De öfrisia af partiet suto stunmia och nedslag

na. De la Gardie deremot jublade högt. Han hade

allt detta förutsett och förutsagt; men man hade ej

velat tro honom, ej följa hans råd; nu fick man smaka
de bittra frukterna af sin envishet o. s. v. Brahe söklc



försvara åtgerdei). Del är Frankrilic, sade han, som
först öfvergifvit oss. Och då vi icke hade något an-
nat förbund, så är detta öslerrildsha åtminstone ett

aliquid *], De ]a Gardie inföll: hoc aliquid cstnihil*'').

En annan gång sade Brahe: prwstat habere lalcm qua-
Icm amiciliam quam nuUam ***). De la Gardie inföll:

Jlafva vi endast talem qualem amicitiam, så få vi ej

heller annat än talem qualem sccuritalcm f). Så meJ
sltämlets vapen svärmade den segrande De la Gardie kring

gamla Brahen, hvilken dcrunder ofia hade svårt att för-

svara sig. Men i sjelfva saken kunde De la Gardie in-

genting uträtta. Osterrikiskt-engelska partiet bibehöll i

flerc år en bestämd öfvervigt inom rådet.

Den sak, hvaruti sluteligen De la Gardie vann eu

afgörande seger, var frågan om Blå boken. Detta arbete

ansågs utan tvifvel af bjelkeparliet som dess bästa verk,

dess mästerverk. Redan den 9 Juli 166i! bicf skriften

i rådet inlemnad; men De la Gardie uppsköt öfverlägg-

i)ingen derom •]"]-). Den 24 Sept. blef den återigen före-

dragen. De la Gardie förklarade nu sitt ogillande af ar-

bclct och sade rent ut, att dess uppgifter ej voro på-
litliga. Han påstod, att den i Blå boken uppgjorda

sUitsregleringen var oanvändbar, och föreslog i dess ställe

en annan , af honom och af Seved Båt utarbetad. Per

Brahe, Björenklou , Bjelke och Rålamb voro närvarande;

men ingendera uppträdde med något kraftigt försvar för

sitt arbete. Slutet blef, att man antog De la Gardies

reglering och lackade ödmjukast för det besvär, båda de-

ras excellenser, rikskanslern och riksskattmästaren dermed
haft f"{"f ]•

Sjelfva den utförliga och afgörande gransk-

') Någonting.
*') Detta någonting är detsamma som ett ingenting.
"

) Eu passligt förbund är bättre än inlct. Bädsprot.
d. 25 och 29 Juli 1668, samt för den återstäendo delen
af året.

f ) Ett passligt förbund ger också blott en passlig Hikrhct.

ff) Rudsprot.

tit) Rädsprot. d. 24 Scpt. och 6 Oct. 1668,



ningen af Blä boken blef emellertid på De la Gardies

begäran ännu en gång uppskjuten. Andleligeu, och se-

dan arbetet ett hälft år legat färrligt, blef det till öf-

vcrläggning företaget. Den 5 Dec. 1668 började striden.

Rätteligen taiadt, blef det ingen strid; endast ett

nederlag ulan försvar. Att Per Brahe saknades i rådet,

var redau för Bjelkes parti ett ondt tecken. De la (jar-

die log nicd afgörande säkerhet till orda. Han förkla-

rade, alt Illa bokens beräkningsgrunder alldeles icke

voro pälUltga ; och att den nöd, hvaröfvcr Blå boken

klagade, icke i verkligheten förefanns. Alltsedan IQ iö,

tillade han , har staten aldrig burit sig så väl som
nu. Blå boken hade bland del löpande årets utgifter

intagit hela summan af de skulder, som uppkommit
genom de två sista årens statsbrist. Delta var orätt.

Om sådana skulder afräknades, hade staten aldrig va-

rit förmögnare än nu; ty De la Gardie åtog sig visa,

att den lemnade ett öfverskott af 80,000 dalcr silfver-

mynt. Härpå börjades en i tre dagar oupphörligt fort-

gående granskning af Blå bokens innehåll ; en gransk-

ning, hvilken esomoftast blef mycket besvärande för

Bjclkepiutiet. De la Gardie anmärkte, att alla nicdlcm-

m;irna i regeringen och rådet voro lika skyldiga till de

öfverklagade donationerna; men alt delta ämne blifvit i

Blå boken med mycken partiskhet bchandladt. Så, till

exempel, vore Gustaf Bondes, Sten Bjelkes, Eldsljernas,

med fleres donationer ej rält angifna ; hvarcmot elt af

De la Gardie erhållet vederlag (Pernau?) upptogs som

donation. Likaså genomgick han listan på indragna ijen-

sler och löner, och visade der likasom ölver allt en mängd
felaktigheter och förklarade öppet och näslan ulan gen-

sägelsc, alt flere a( dessa indragningar voro endast lappri

och killslighet. Sten Bjcike, Nils Brahe, Knut Kurck,

Klas Bålamb med flere, som varit med om Blå bokens

uppgörande, sulto slagna, försvars- ja näslan svarslösa.

De mägtade ej komma sig lörc med något mer 3n alt

ursäkta felen, skylla dem på de kammarrådcr, sora i

Blå boken deltagit, samt vid en och annau punkt våga
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sig fram tneJ clt lamt försvar. Mins ni, utropade slut-

ligen Nils IJralie, mins ni, huru ofla jag i ulsltotlcl

varnade eder för dessa rikskanslcrcns cflcrrdkningar?

Denne scdnare triumferade, och föreskref lieslulcn i hvar

enda punkt. Sist valdes ett nytt ulskoU nit närmare

granska Ulä bokens inneliåll. Aldrasist begärde De la

Gardie till sin säkerhet, att af dessa tre sista dagarnas

protokoll skulle tagas en afskrift, hvars sanning borde

bestyrkas genom påtecknadt intyg af de båda riksråderna

Lorenls Creulz och Johan Gylleusljerna, hvilket också

skedde *].

Så lik en bubbla föll Blå boken vid första vidrö-

randet. Vi hafva ej kunnat tillräckligen genomgå den

lidens skrifter för att afgöra, i h\?ad mån De la Gardies

alla anmärkningar voro grundade eller ej. Detta torde

numera också vara omöjligt. IJjelkepartiets tystnad och

lama försvar bevisa dock mycket. Ingendera bland dem
liade ordets gåfva i så hög grad, som De la Gardie.

Men de visste redan månader förut den annalkande stri-

den och hade haft tid att förse sig med molskäl. Och
likväl slodo de, på de afgörande dagarna stumma! Blå

boken innehåller de vackraste allmänna satser om spar-

samlict, rättvisa, fosterlandskärlek; lätta att försvara, äf-

vcn för ett barn med vanligt förstånd^ och ren vilj.i.

Men troligt är, att bakom dessa granna ord doMc sig

vid utförandet många drag af både partiåsigter, smånk-

tighet och egennytta; derföre kunde ej arbetet försvaras,

icke ens af grånade statsmän och räkenskapskarlar **).

*) Rådsprot. frän d. 3 till och med d. 8 Dec. 1CG8.

**) I mksarli. Rådslag under Earl den elftes minorcnni-
tet, förvaras en afskrift af den i BIJi boken föreslagna

statsrcgleringcn. Bland utgifterna för 1668, upptagas

der brister och gravationcr från åren 1666 och 1G67,

stigande till ej mindre än S.gsSjlSS daicr sIKvcimynt,

småmyntet oräknadt. Olvifvclaktigt hade De la Gardie
rätt i den anmärkning, alt dcntia de föregående årens

brist, ej borde odcladt uppföras bland 1668 års ordinarie

statsutgifter, utan sammanräknas med den öfriga stående



För tillfället voiö cniellcrliJ bftde kammarkollegium

och Bjelkcparliet slagna ur fältet. Ingendera kunde och

kanske ingendera vågade uppgöra slatsreglering för det

koinuiandc året. De la Gardie öfverlalades åtaga sig be-

sväret och han utarbetade verkligen elt statsförslag till-

hopa med hfins numera trogne anhängare och vän Palm-

quist, förut under uaninct Berg känd som en af de if-

rigaste i reduktionsverket. De la Gardie lofvade deraf

stora fördelar och mycken behållning. De närvarande

riksråderna, för det mesta De la Gardies anhängare, gil-

lade förslaget, ndadc en formlig tacksägelse för De I.i

Gnrdic samt beslöto åt Palmquist en belöning af 1,000
dukatcr '). Den 12 Mars föredrogs saken återigen och

i närvaro af llcre De la Gardies molståndare, Per Brahe,

Slcn Bjelkc, Klas Bålanib med flere. De la Gardie bör-

jade med många och huga ord tala om sig och sitt ar-

bete. Han hade dclsamma icke för nöjes skull före-

tagit nian endast på ämbetes vägnar och af shjldig

trohet mot fäderneslandet. Han hade nemligen selt,

alt slalsverhet icke pä flere år hlifvil handleradt så,

som sig borde. I kammarkollegii förslag för 1G6J5

(troligen menas Blå boken) klagades öfver en blifcande

brist. De la Gardie hade sedermera undersökt för-

hållandet och funnit motsatsen. Hans nu lemnade

förslag visade en betydlig behållning. De la Gardie

önskade, att kammarkollegium måtte granska dclsam-

ma, och förklarade sig villig att nu genast och inför

hvem som häldst redovisa hvarje dess punkt och i

framliden ansvara för dess verkställbarhet. Ingen bland

De la Gardies närvarande motståndare kunde vederlägga

hans uppgifter, och förslaget hlef godkändt och undcf-

skrifvel '").

statsskulden. Äliilianda hade Blä boken upptagit dCfl

säsom hörande till iirets utgifter, endast för att derigc-

nom pöra landots nöd ocli De la Gardiska regeringens
fel sa mycket mer i ögonen fallande. — Jfr. anm. om
donation(;r i knpit. om rikshusJiullMingcii.

*) Jludsprol. d. 11 och 16 Febr. 16«9.
•') Mdsprot. d. 12 och 3l Mars 1669.



lio

Delta förslag visade en Lehållning af 225,105 dalcr

silfvcrmynt *). Då man jemnför dess riksslat ined den i

den Blå boken föreslagna**), finnes, alt De la Gardie

upptagit flere inkomstpunktcr till högre belopp; men alt

han deremot uleslulit icke blott förra årens skulder utan

äfven de lillskolt, som eröfrade landskaperna fordrade

från moderlandet. Tillika ville han i betydlig mån min-

ska de åt kronans långifvare bestämda återbetalningarna,

(jenom en så lätt uppförd beräkning kom De la (iardie

till den förmodiidc stora behållningen; och pa grund af

denna behållning furespcglade han kronan och det all-

männa stora blilVande fördelar. Så till exempel omlallc:

han, huru riket skulle inom fem år kunna samla en

skall af 2,100,000 dalcr silfvcrmynl; — eller anlägga

förråder af 200,000 tunnor säd; — man skulle ock få

penningar till utrustande at 20 örlogsfart^g m. m.

Det hela h.ir tycke af de lösa beriikningar och skim-

rande luftslott, hvarmed qvicka, men nödställda förslags-

makare söka bedraga sig och andra. Obegripligt är, alt

Bjelkepartiet medgaf antagandet. Måhända insägo ej råds-

herrarna felen; eller måhända ville de med flit låta De

la Gardie blotlslälla sig för elt nytt nederlag.

TJUGONDEFJERDE KAPITLET.

nJELKE.PARTIETS SEGER ÖFVER DE LA GARDIE

OCH 1669 ARS STATSREGLERING.

De la Gardie hade försäkrat, det hans stnlsförslag

skulle ovillkorligen bära sig, och att han för motsatt

händelse ville åtaga sig ansvaret.

*) 281,661 dalcr silfveimynt enligt De la Gardies 1670 d.i-

lerade försvarsskrift. Se llppsnl. Nordin. Ada Publica

1660—1672.
•*) Bada finnas i liikÉark. Rådslag under Karl den elftes

minorennilei.
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Knappt fyra månader cflcr slatcns godkännande c;jor-

de Wrangcl mot den samma (Icrc sä allvarsamma an-

märkningar, att De la Gardie måste medgifva del några

fel hade deruli insmugit sig*). Litet sednare anmältc

Nils Brabe, alt amiralitetet ej kunde utbekomma de till

dess Lehof anslagna medel. De la Gardie Llef ledsen;

men skyllde på fel bos uppbördsmännerna **). Just nu,

när sådana klagomål mot statsregleringen burjade fram-

komma, begärde De la Gardie tjenstledighet, drog sig

undan till landet och stannade der ungefär fyra måna-

der, lemnande under tiden hela sitt verk vind för våg.

I Stockholm och inom ämbetsverken ökades cmclr

lertid nöden och villervallan dag från dag. Den 2G Ocl.

anmälle kammarkollegium, alt det var slut på alla pcu-

iiingcmedel. Snart hördes samma oroande underrättelser

från andra håll. Svenska sändebuden i främmande län-

der klagade, att de ej kunde utbekomma sina arvoden,

likaså Stenbock och Wrangel för flollans och härens lön-

tagare. Om medel ej anskaffades, ville dessa herrar

afsäga sig allt ansvar fur sammanhållandet af nämn-
de ämbetsverk, llikskammarrådet J. G. Stenbock an-

mälte, att om ej annan och bättre ordning infördes i

statsverket, skulle del snart vara förbi med kronans

inkomster. Man erkände numera öppet, att De la Gar-

dies slatsrcglering var ganska felaktig och sådan, alt den

ej kunde utföras. Flerc af dess punkter blefvo till och

med i sittande råd kallade tomma luftslott, och Knut

Kurck förklarade, att åtskilliga af dess uppgifna in-

Jtomstkällor icke funnes till i hela vcrldcn. Penninge-

brislen var ytterligt stor, så att man på landet stundom

icke kunde få vcxla en enda riksdaler. Till att alhjclp.i

svårigheterna föreslog Sten IJjelkc att sammankalla riks-

dacr: men äfven detta ogillades***).

*) Rådsprot. (1. 6 Juli 1069.
**) Jiådsprol. (1. 17 och liO Auj;.

**•) Jiådsprol. d. 2G, 27, 29 Oct , (1. ."5, S, 10, 18 och 2fi

Kov. 1C69. De la GarUic uiipgifvcr följande orsak till
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Den 26 Nov. 1669 beslöt rådet alt, med förbigåen-

de af De la Gardies reglering, uppgöra en ny stat, och

detta fastän Gustaf Otto Stenbock och i synnerhet Bengt

Horn ifrigt talade deremot. Det var Per Brahe, Sten

Bjelke och Johan Gyllenstjerna , som i synnerhet satte

sig i spetsen för detta företag. Man gick ganska all-

varsamt och grundligt tillväga. Såsom mindre nödiga men
för mycket betungande indrogos en mängd sysslor; till

exempel, generalguvernörs- platserna i Finnland och Skåne;

fyra landshöfdingesysslor och i kansliet fyra hofråd och

tolf sekterare. Pä samma sätt med många ämbetsmän

vid generaliletet och andra verk. Indragningarna träf-

fade alla partier; dock mest De la Gardies. Man gick

än längre och beslöt, att om nöden så fordrade, skulle

på ämbetsmanna-lönerna afdragas en Ijerdedel eller till

och med en tredjedel. Det hela var ett kraftfullt och

ädelt bemödande att upphjelpa det nödställda fädernes-

landet.

Enhvar insåg dock att dessa åtgerder skulle föran-

leda oro och bittra missnöjen. Några rådsherrar sökte

derföre undandraga sig allt deltagande i det oangenäma

och vådliga göromålet. Per Brahe måste ofta bannande

förmana dem, att utan menniskofruktan troget fullgöra

hvad deras pligt fordrade *).

bristen och villervallan. Hans förslag innehöll för året

blott en mindre afbetalning ät statens gäldenärer. Men
längre fram yppades, att dessa hade löfte om större sum-
mor, oeh det med rådsherrarnas egen borgen för riktiga

inbetalandet. Gäldenärerna fordrade sina pengar, och
rådsherrarna ville hålla sitt löfte. De la Gardie prutade
emot, men fåfängt. Utöfver den af De la Gardie upp-
tagna summan, anslogs då åt gäldenärerna 399,884 daler

silfvermynt; och denna afbetalning anvisades på sådana

inkomst-källor, som blifvit i De la Gardies statsreglering

för andra ändamål bestämda. — Se Uppsala. Nord. Acta
publica 1660—1672. M. G. De la Gardies försvarsskrift

1670.

*) Rddsprot. frän d. 26 Nov. tiH d. 26 Dcc. 1669.

Fryxellt Ber. XIII. 6
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Mot medlet af December och innan ännu den nya

statsregleringen var afslutad, väntades De la Gardie tillbaka

till Stockholm. Man förutsåg en då uppkommande storm

af missnöje från honom och från de många , hvilkas lö-

ner blilvit indragna eller förknappade. Som skyddsvärn

deremot fattade rädet dagarna före rikskanslerns återkomst

det beslut, atl allt, hvad nu blifvil i slalsregleringen

anlagd, skulle slå oförändradt till konungens myndiga
år. Ingen skulle få tala deremot, icke en bokslaf än-

dras deri. Om medlen ej räckte till, skulle alla lö-

nerna minskas med en fjerdedel eller en tredjedel, till

dess staten bure sig. Till ytteiligare stadfästelse blef

beslutet af regering och råd underskrifvet. Delta skedde

den 8 Dec. 1669').

Tvärtemot detta beslut och redan dagen derpå an-

förde Wrangel, Linde och Gustaf Kurck skrifteliga kla-

gomål öfver indragningen af generalguvernemenlet i Skåne

m. m. Bengt Oxensljerna knotade öfver minskningen af

sin lön i Wismar, och flere andra beredde sig att öf-

vergå till rikskanslerens parti. Denne kom just nu till

staden och den 15 Dec. för första gången upp i rådet.

I samma dagar lemnade Per Brahe Stockholm och reste

ner till sitt grefskap. Denna gången var det han , som

flydde för den utbrytande stormen **). Han var nu 67

år gammal.

Med honom förlorade Bjelkepartiet ett bland sina

förnämsta stöd. Första verkan var, att statsregleringens

fulländande blef tills vidare uppskjutet **'). Man stan-

nade ej härvid. Tolf missnöjda rådsherrar förenade sig

till ett nytt, e(t eget parti. Man märker deribland Hor-

narna, den numera hit öfverlupne Gustaf Kurck och

tvvärr den förut så väl kände Bengt Oxenstjcrna. De
ingingo sins emellan en förening att nedbryta, hvad Brahe-

Bjelkeparliel uppbyggt. De underskrefvo och inlemnade

') Rådsprot.
•) Jiädsprot. d. 9, 13 och 14 Dec. 1669.

S. st. d. 20 Dec. 1669.
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till enlvedrottningen en i snäfva ord uppsatt skrifvelse, i

livilken de klagade deröfver, att niau ulan hela rådets

hörande fattat dessa vigtiga indragningsbeslut. De för-

klarade samma beslut ogilltiga och anhöllo om riksdags

sammankallande m. m. — I det allmänna talades mycket

om denna skrift, och rykte gick, att De la Gardiska

partiet ämnade med våld försvara sig mot flertalet inom

rådet. Hedvig Eleonora mottog skriften med mycken
förlägenhet och yttrade, att hon ville i denna tvist för-

blifva neutral. Detta gick så långt, att hon icke på
länge kunde förmå sig till något svar, något beslut. På

De la Gardiska partiets vägnar kom då Bengt Oxenstjer-

na och uppmanade henne att raed första afgöra snken

,

på det de missnöjdas sinnen icke måtte genom det långa

dröjsmålet blifva än mera uppretade. Hedvig Eleonora

kunde ändå icke fatta något beslut Så förflöt vintern

mellan 1669 och 1670. Statsregleringen blef ej algjord;

de klagande fingo intet svar.

Ändteligen den 21 och 22 Mars 1670 företogs och

slutades den af Bjelkepartiet uppgjorda nya statsregle-

ringen. Det vigliga protokollet fördes i två exemplar.

De la Gardie var närvarande och hördepå; dock tigande.

Men när arbetet var slutadt, stod han upp och sökte i

<tt långt tal försvara sin egen slatsreglering och visa olag-

ligheten och obehöfligheten af deu nu uppgjorda. Men
denna gång gick det ej så lätt . som när Blå boken öf-

verändakastades. På De la Gardies angrepp svarade Jo-

han Gyllenstjerna helt djerft, all han och hans vänner
skulle som ärliga karlar försvara sill verk, 1 detta

försvar deltog Brahe något; men Bjelke, Kurck och Rå-
lamb efter deras vana föga. Gyllenstjerna blef mycket

förargad öfver deras tystnad. Han utbrast: om ingen

annan vill försvara det, som vi beslulat, så skall än-
^^ jc-g göra del! De la Gardie sökte förnämt afvisa

den unga rädsherren. Jag vel ej, sade han , om sådant
tillåles. Om herr Johan icke har uppdrag från de

andra, torde han göra häst i att icke föra deras ta~
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lan *). Johan Gyllenstjerna lät sig icke på sådant sätt

afvisas, och hans ihärdiga kraft sammanhöll de öfriga.

Tvisten fortfor med den yttersta bitterhet och det i flere

veckor. Brahe-Bjelke partiet utgjorde 16, De la Gardi-

ska deremot 15 personer. De höllo hvar för sig ser-

skilda sammankomster och förde elt ganska hotande språk.

De la Gardiska partiet påstod, att deras motståndare,

fastän utgörande flertalet af rådet , borde betraktas, icke

som styrelse, utan som part. De gingo än längre och

påstodo, att detta regeringens flertal alldeles icke före-

ställde det kungliga majestätet o. s. v. Inom rådet an-

grepo partierna hvarandra med de svåraste beskyllningar,

och esomoftast blefvo sekreterarne utvisade, för att slippa

främmande vittnen. Man blygdes.

Båda delarna bestormade emellertid enkedrottningen

för att vinna hennes bifall. Hon sökte i det längsta un-

dandraga sig hvarje afgöraude svar, och ville deremot

stifla försoning mellan de stridande ; men fåfängt. Då
kastade sig hon och Wrangel på flertalets sida, hvarige-

nom Brahe-Bjelke partiet vann än större öfvervigt. Den
11 Maj 1670 blef statsregieringen ändteligen antagen och

underskrifven ; men först i Juli 1670 gaf regeringen något

svar på de 12 motsägande rådsherrarnas klagoskrift. De
fingo alla i allmänhet och De la Gardie i synnerhet upp-

bära allvarsamma tillrättavisningar för deras försök att

underkänna och öfverändakasta, hvad rikets lagliga rege-

ring på lagligt sätt beslutat. Brahe-Bjelke-partiets red-

iiga slräfvande blef ej utan sin frukt. De genomdrifna

besparingarna lättade statsverket, och från och med 1669
började riksskuldcn att år för år och ända till 1672 be-

tydligen förminskas.

•) Mdsprot. d. 21 och 23 Mars 1670.
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TJUGONDEFEMTE KAPITLET.

VILLERVALLAN UNDER DE SISTA FÖRMYNDARE-
ÅREN.

Under sednare hälften af förmyndaretiden Ilastades

landets styrelse oupphörligt fram och tillbaka mellan par-

tierna De la Gardie och Bjelke. Personer och grund-

satser ombyttes nästan hvarje år. Hvad Bjelke och hans

vänner beslöto, blef ett hälft år derefter af De la Gardie

oragjordt, och så tvärtom. Känslan att vara så osäker,

både på sin plats och på sin sak, gjorde sjelfva statens

styresmän osäkra, obeslutsamma, rädda om sig sjelfva,

rädda för hvarje kraftfullare åtgerd. Rådsherrarna bör-

jade fruktande undandraga sig handläggandet af ömtåli-

gare mål. Den nu mera sjuttioårige, men aldrig busk-

blyge Per Brahe klagade bittert öfver denna rådets feg-

het och hotade att i harmen öfver densamma nedlägga

sin syssla *).

Oredan ökades ej litet vid den nya statsreglering,

som Brahe-Bjelke-partiet år 1669 genomdref. En mängd
rådsherrar öfvergingo vid detta tillfället fram och tillbaka

från det ena till det andra partiet. Fordna vänner blefvo

bittra fiender och tvärtom , hvaraf en stor mängd ytterst

obehagliga trätor inom rådet uppväxte. Härtill kora De
la Gardiska partiets motsträfvighet, nära nog uppror mot
det tagna beslutet, hvarigenom regeringens anseende ej

htet försvagades,

Sluteligen såg man på åtskilliga tecken, att konun-

gens myndighetsålder nalkades. En Brahe, De la Gardie,

Bjelke med flere skulle snart nedstiga från magtens höjd.

Något hvar begynte derföre att från dera vända sina blic-

kar och förhoppningar mot den snart uppgående nya
solen. I morgonrodnaden för densamraa bleknade de förra

stjernornas glans.

') Rådsprot. d. 9 Maj 1672.
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De hade aldrig varit rätt klara; knappt att några

deribland kunde räknas till tredje eller fjerde storleken.

De voro esomoftast omtöknade af egennytta och slapp-

het, af partisinne och oenighet. De förmådde ej styra

sig sjelfva än mindre andra. Också voro alla ämbets-

verk och statsförhållanden i ett tillstånd af slapphet

och oordning. Inom hela styrelsen fanns ingen enda

man med det personliga anseende, som behöfdes, för att

någorlunda hålla brottslingen, krångelmakaren eller den

sjelfrådige och lättjefulle ämbetsmannen i tygel. Icke

ens regeringen i sin helhet hade anseende nog att injaga

denna hälsosamma fruktan. Följden blef sjelfsvald, egen-

nytta och oordning öfverallt. Stockholms borgerskap,

under anförande af den ryktbare Thegner, ingåfvo till

regeringen skrifter af bittert och belänkeligt innehåll*);

likaså en hop i Stockholm varande öfverstar och öfverst-

löjtnanter.

Kronofogdar bedrogo staten djerfvare än annars;

likaså bönderna sjelfva vid kronoliondens utgörande. Ef-

ter knekteskrifningarna hände ofta , att mer än hälften

af de uttagna drängarna genast rymde och kunde ej

återfinnas**). Det var mindre underligt, ty i garniso-

nerna fingo ofta soldaterna i ordets egentliga bemärkelse

dö af svält, så illa handterades de af egennyttiga befäl-

hafvare och af än mera egennyttiga och hårda proviant-

mästare och köpmän , hvilka under den närvarande vil-

lervallan icke fruktade någon efterräkning, något stratT ***).

På Stockholms gator föröfvades det ena mordet efter det

andra , och ostraffadt f). Missnöjet derstädes hade stigit

till den högsta grad och öfverallt längtade man efter den

stund, då konung Karl, sluteligen myndig, skulle med

egen och kraftfull hand upptaga och föra de nu i smut-

sen släpande regeringstömmarna.

*) Jlädsprot. d. 16 Dec. 1671.
•") Bådsprol. d. 10 Dcc. 1670.
"•) Mdsprot. (1. 14 Aug. 1671 och 11 Juli 1672. — Rid-

darkusarkiv, Riksdagsacta d. 12 Oct. 1672.

t) Rädsprol. d. 8 Dec. 1671.
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TJUGONDESJETTE KAPITLET.

OM JOHAN GYLLENSTJERNA.

Slägten Gjllenstjerna räknar sina anor anda från

hedniska tiden. Stamfadern hette Erik Långeben och

lefde pä Jiitiand. Länge blomstrade ätten uti Danmark;

till Sverge kom den först genom riksrådet Erik Eriksson,

gift med konung Karl Knutssons dotter. Inom det nya

fäderneslandet fick namnet snart myckel anseende, mest

genom Kristina Gyllenstjernas hjeltemodiga försvar af

Stockholm. Serdeles utmäikt var ock den gamle, sluge

Nils Gyllenstjerna, hvilken föreslod rikskanslers-ämbetet

under en tid af nära 50 stormiga år.

Under ifrågavarande förmyndarestyrelse lefde flere

anseddare personer af denna slägt. Märkvärdigast var

Johan Göransson Gyllenstjerna, sonsons son af den gamle

rikskansleren *)• Han var född den 18 Febr. 1635, stu-

derade under tio års tid i Uppsala, der han förvärfvade

goda kunskaper och sluteligen höll tal samt utgaf dispu-

tationer. Sedermera besöktes de flesta europeiska länder,

till och med Italien och Spanien, hvarefter han af ko-

nung Karl Gustaf blef antagen till kammarherre.

Johan Gyllenstjerna hade en ganska egen och ut-

märkt personlighet. Växten var jälteotor och krafterna

likaså. Han mägtade med blotta händerna hopklämma
eller uträta en hästsko, och omtalades ofta under nam-
net Slarke-Jan, Drottning Kristina deremot kallade ho-

nom Grofve-Jan, eller med tyskt uttal Grobe Jan, hän-

syftande till skällsordet grobian. Saken var, att Gyllen-

stjerna hade och likasom med flit bibehöll en viss råhet,

näsian grofhet i umgänge och uppförande, likasom vore

dessa egenskaper ett bevis på upprigtigt sinnelag och

*) Denne Johan Göransson Gyllenstjerna bör noga skiljas

från den samtidige Johan Nilsson Gyllenstjerna, en i allo

obelydligare person.
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svensk gammaldags enkelhet. Utseendet var obehagligt;

ögonen mörka, djupt liggande, med uttryck af oböjlig

vilja, skarpsinnig slughet och befallande herrskarekraft.

Samma sinnesstämning antyddes af den långa, spetsiga

näsan, de tunna, hårdt sammanprässade och dock ut-

stående läpparna. Ett yfvigt, korpsvart hår omgaf det

hela.

Själsegenskaperna svarade mot utseendet; en ovanlig

skärpa i förståndet, förenad med slughet och fyndighet

1 tanken, lätthet och bestämdhet i uttrycket; ett mod,
som aldrig bäfvade för att uttala sina tankar; och en

själsnärvaro, som oaktadt mannens häftighet dock kunde

af ingen ting rubbas. I allmänhet var lynnet en besyn-

nerlig blandning af den finaste slughet och djerfvaste

tilltagsenhet.

Med gåfvor från främmande hof blef Gyllenstjerna

ofta frestad; men han afslog dem med vrede och afsky;

och oaktadt reduktionens stränga och ofta orättvisa ef-

terräkningar kunde mot hans förvaltning af de allmanna

medlen äfven efter hans död inga betydliga anmärknin-

gar göras.

Gyllenstjerna var helt och hållet uppväxt i den ti-

dens adligt, ej grefligt aristokratiska tänkesätt; nämligen

att adeln borde vara innehafvare af rikets sysslor, magt

och medborgerliga frihet och liksom förmyndare för de

ofrälse stånden Gyllenstjerna var derföre en gifven mot-

ståndare af dessa sednare samhällsklassers sträfvan efter

utvidgade rättigheter.

A andra sidan var han lika stor fiende till gref-

varnas och friherrarnas anspråk på företräde framför rid-

darhusets öfriga medlemmar. Denna hela den meniga

adelns sinnesstämning antog hos Johan Gyllenstjerna ge-

nom enskilda och personliga förhållanden en ökad grad

af förbittring. Hans mor hette Anna Skytte, dotter till

Gustaf Adolfs ryktbare lärare Johan Skytte och syster

till den nyss afsatte Bengt Skytte. Det tros, att Johan

Gyllenstjerna redan från sin barndom har genom dessa

släglförbållanden insupit skytteanska slägtens ovilja mot
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de högsta ätterna. Sednare händelser tillkommo. Johan
Gyllenstjernas syster, Ingeborg, hade i några är varit

hoflfröken hos enkedrottningen. Sedermera blef Hedvig
Stenbock, riksamiralens dotter, också i samma egenskap der-

till antagen. Fröken Stenbock var född grefvinna, fröken

Gyllenstjerna blott friherrinna. I följe häraf fordrade den

förra, ehuru yngre i tjensten och blott femton år gam-
mal, att taga plats före den sednare, hvilken nu var

åtminstone 31 år *). Striden blef liflig och bröderna

Gyllenstjerna arbetade ifrigt för systerns sak. Målet drogs

sluteligen till riksförmyndarne. Dessa, nästan alla gref-

var, togo fröken Stenbocks parti och öfvertalade Hedvig
Eleonora att lerana henne det begärda företrädet. Gyl-

lenstjemorna blefvo ytterst uppbragta och togo sin syster

från hofvet; och herr Johan svor i sin vrede att en

gång på grefveståndet hämnas denna skymf.

Så stod Johan Gyllenstjerna midt emellan högadeln

och ofrälsestånden. Mot de förra dref han frihetens och
jemnlikhetens läror; mot de sednare förfäktade han alla

de adliga företrädesrättigheterna. Frihetskämpe mot för-

män , frihetskufvare mot underlydande. Förhållandet är

ej sällsynt.

Gyllenstjernas politiska verksamhet började år 1660,
dä han var en bland hertig Adolf Johans häftigaste mot-
ståndare. Vid riksdagen 1664 väckte han mycket mer
uppmärksamhet och det genom begge de olika sidorna

af sina politiska åsigter. Först som aristokrat. Man
framkom nemligen vid denna riksdag, likasom vid flere

andra , med det påståendet , att ridderskapet och adelo

icke kunde öfverröstas af de tre ofrälsestånden. Häfti-

gaste försvararen af detta anspråk var Johan Gyllen-

stjerna. I stridens hetta yttrade han, att vis imperii**)

var hos adeln; men endast dess imago ***) hos de an-

dra stånden. Dessa ord väckte mycket uppseende, myc

*) Biddarhus-geneal.
'*) Styrelsemagtens kraft, eller verksamhet.
**) Styrelsemagtens sken, eller tecken.
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Ivot knot. Högadela ansåg dcni oförsigtiga ; ofrälsestån-

den orättvisa, olagliga, förolämpande. De la Gardie på-

stod, alt Gyllensljerna förljenat en allvarsam skrapa, der-

före att han så obetänkt retat medständerna. Ehuru
adeln på sätt och vis försvarade Gyllensljerna, fann den-

ne för godt att söka draga sig ur det höga spelet. Han
förklarade, all han med vis imperii, hvUket var ell

för lillfället bcgagnadl, mindre lycJcligl uttryck, mena-
de endasl verkställande magien ock denna låge egent'

ligen laladt hos adeln, hvars personer beklädde de vig-

tigaste sysslorna i riket. — Med imago deremol wie-

nade han detsamma som likhet, nemligen att ofrälse~

stånden kunde kallas en imago nobilitalis*), likasom

man kallar sonen sin faders afbild o. s. v. Riksrådet

ville ej godkänna denna skrufvade förklaring. Gyllen-

sljerna måste hålla till godo en skrapa och lofva att en

annan^ gång bättre tänka sig före.

A andra sidan, och när det gällde den grefliga

aristokratiens anspråk, uppträdde Gyllensljerna flere gån-

ger som en djerf och heslutsam frihetskämpe. Af denna

anledning råkade han gång efter annan i ganska häftiga

tvister med grefvarna Steinberg, Dohna, Lewenhaupt,

in. fl. om hvilka uppträden mera framdeles.

Oaktadt denna Gyllensljernas ofta och skarpt åda-

galaggda ovilja mot högadeln, blef han likväl, och det

af sjelfva De la Gardie, år 1666 föreslagen till hof-

kansler : kanske för att just dei igenom muta honom till

tystnad och draga honom pä de styrandes sida. Äldre,

förtjentare och utmärkt skickliga medsökande funnos; t.

ex. Cojet och Israel Lagerfeldt. De förbigiugos och Gyl-

lensljerna valdes, ty, hette det, han hade goda studier,

goda gåfvor och var af en gammal god slägt "). Vid

riksdagen 1668 blef han landlmarskalk och utmärkte sig

äfven på denna plats. Riddarhusets angelägenheter och

protokoller blefvo bättre ordnade och fullständigare förda

*) Adelns afbild.

*•) Rådsprot. d. 11 Juli 1666.



I3i

än förut. I öfrigt finner man afven här tydliga spär

efter den dubbla rigtningen af hans politiska verksamhet.

A ena sidan fortfor adelns strid eraot grefvarna. A an-

dra sidan hafva vi sällan läst så hårda och obilliga an-

språk, som dem adeln vid denna riksdag mot ofrälse-

Ständen framställde.

Det var under loppet af samma riksdag, som Johan

Gjllenstjerna blef inkallad i svenska rådet-*). Han, och

den förut ingångne Klas Ralarab , äro de första exem-

pel , som vi känna, af sådana personer, som genom riks-

dagsknorr trugat sig in i styrelsen. Det var Karl den

elftes svaga förmyndarregering, som först nödgades öppna

denna dörr till befordran. Förhållandet torde dock vara

gammalt. Enligt sakens natur måste det under lika om-
ständigheter nästan alltid inträffa. Dock. bör nämnas,

att både Rälamb och Gyllenstjerna hade redan förut och

såsom statens ämbetsmän ådagalaggt mycken skicklighet.

Genast efter sitt inträde i rådet började Gyllen-

stjerna ifrigt deltaga i alla förhandlingar och tala öfver

alla ämnen, och det med en frimodighet, säkerhet och

sakkännedom, som, serdeles hos en så ung rådsherre,

voro ganska sällsynta. Egenteligen taladt, slöt han sig

icke till någon af de förra ligorna inom rådet. För det

mesta stod han dock vid Bjelke-partiets sida, serdeles i

striderna för sparsamhet och mot de grefliga anspråken.

Han var en kunnig, skicklig, oförfärad och ihärdig sak-

förare, och det var just en sådan Bjelke-partiet förut

hade saknat. De, och alla De la Gardies ovänner slöto

sig derföre esomoftast till denna nya och kraftfulla an-

förare. Gyllenstjerna hade knappt ett ?ir varit i rådet,

förrän han visade stora prof på sin raagt. Den 25 No-
vember 1669, det var just under det Brahe-Bjelke-par-

tiet uppgjorde den sista sparsamma statsregleringen — då
föreslogs att i några afgfuignas ställe invälja tvänne nya

rädsherrar. Gyllenstjerna, understödd af bröderne Kurck,

begärde, alt, emedan intet nödtvång fordrade sysslomas

*) Rådsprot. d. 21 Aug. 1668.
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återbesättande, måtte detsamma , enligt regeringsformen

,

uppskjutas till konungens myndiga år ; häldst statens fat-

tigdom fordrade alla möjliga besparingar. Enkedrottnin-

gen svarade: så talade man ock sista gången, när herr

Johan sjelf utkoradcs till riksråd. Likväl fann man
för godt skrida till val; och så torde ock böra ske

denna gången. — Men, frågade Göran Gj^llenstjerna,

hvad skall folket säga, då vi indraga en mängd andra
sysslor, men betunga staten med nya rådsherrar? Per
Brahe svarade: men staten betungas ej med nya råds-

herrar, ty de komma dock ej att öfvcrstiga del lagliga

antalet af fyratio. — Jo, sade herr Johan, staten är
verkeligen betungad. Vi hafva måst indraga sådana
sysslor, hvilkas innehafvare ännu lefva; hvarföre då
ej likaledes de, som genom dödsfall stå lediga; häldst

vi beslutat på allt sätt spara staten? Per Brahe in-

vände: jag tror, att de, som nu antagas, skola till en

tid och till statens lättnad ej serdeles kräfva på lön.

•— Det vore besynnerligt, sade Göran Gjllenstjerna, att

utnämna riksråd ulan lön. Brodern Johan tillade: jag
håller mig vid regeringsformen. Der står med klara

ord, att under minderårigheten må ej nya riksråd

utan tvingande nödvändighet väljas. En sådan tvin-

gande nödvändighet förefinnes ej; derföre må ej heller

några nya riksråd utväljas. — Enkedrottningen sade:

vid sista rådsvalet såg man icke så mycket på denna
nu utropade nöd; derföre borde man ej heller vid detta

tillfälle densamma så mycket omröra. Nils Brahe till-

lade: om man då gjort på samma sätt som nu, så

torde hända, att intet rådsherrcval den gången blifvit

utaf. Johan Gjllenstjerna svarade : det torde väl hafva
händt. Men hvad då skedde, rår icke jag för; ty jag

hade den tiden ingen röst vid detta bordet. Men nu
har jag fått en sådan röst och rättighet; och der-

jemtc också skyldigheten att efter samvete säga, hvad

jag anser vara nyttigt, och att noga hålla mig efter

regeringsformen. Enkedrottningen utropade: gifve Gud,

att man i allt annat följde regeringsformen likaså no-
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ga! Men huru ofta blifver den icke öfverlrädd? Gyl-

lenstjerna svarade: illa om så är; men jag skall aldrig

råda till en dylik öfverlrädelse. — Nils Brahe återtog:

för de personer, som nu äro i fråga, blir det emel-

lertid ganska förlretligt, alt man härjar indragningar-

na, just när det gäller dem. Gyllenstjerna svarade: vi

veta ännu icke af några sådana personer. Ingen är

nämnd; ingen föreslagen. Vi tala blott om, hvad i all-

mänhet är rätt och nyttigt. Sluteligen gick Per Brahe

och med honom det öfriga rådet öfver till Gyllenstjer-

nas åsigt. Enkedrottningen förklarade icke utan miss-

nöje, all om hädanefter aldrig så många riksråd fölle

undan, skulle hon icke rösta till några nya, förrän

under kommande riksdag *).

Likartade prof på Johan Gyllenstjernas mod och

fosterlandskärlek äro ej sällsynta. Bengt Horn t. ex.

framkom med några obilliga anspråk och understöddes af

Bengt Oxensljerna, Stenbock och i synnerhet af De la

Gardie. Gyllenstjerna och hans vänner stridde deremot,

men fåfängt **). — En annan gång blef fråga om lön

för generalguvernören i Skåne. Gyllenstjerna förordade

dess skäliga nedsättning; men fåfängt; den försvarades af

De la Gardiska partiet*"). — Karl Gustaf Wrangel gjor-

de åtskilliga dryga fordringar rörande Sölvitsborgs gref-

skap. Johan Gyllenstjerna var den ende, som vågade

tala mot den mäglige mannen f). — Hedvig Eleonora

yrkade envist , alt en Erik Sparre skulle få gods i Werm-
land, fast detta land hörde till de förbudna orterna.

Gyllenstjerna föreställde sakens olaglighet och verkade

uppskof ff ). — En annan gång föreslog Hedvig Eleonora

några olagliga donationer åt konungens guvernör Krister

Horn. Gyllenstjerna prutade så hårdt emot, att saken

*) Rådsprot. d. 23 Nov. 1669.
**) Rådsprot. d. 3 Aug. 1670.

•*•) Rådsprot. d. 14 Dec. 1670.

f) Eådsprol. d. 10 April 1671.

tf) Rådsprot. d. 7 Mars 1771.
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måste appslxjutas *). Enkedrottningen framdrog den om
igen och det i Kail den elfles egen närvaro. . Gyllen-

stjerna prutade ändå emot. De la Gardie sade : nöden

trycker oss visserligen tungt nog; men illa är, om
man ej mäglar ge så liten benådning åt den, som dag-

ligen uppvaktar vår unga konung. Gyllenstjerna sva-

lade : men det går ju an all vänta, tills vår unga ko

nung blir myndig och sjelf får utdela sina benådnin-

gar, Förgäfves. Eukedroltningen, De la Gardie, Sten-

bock, och till en del Per Brahe drefvo saken igenom.

Likväl beslöt man (och detta skedde åtminstone för fjerde

eller femte gången) alt aldrig mer under konungens omyn-
dighetsår gifva sådana donationer **). — Niigra månader

derefter föreslog De la Gardie just en dylik donation,

gyllenstjerna och Rålamb prutade emot, men De la

Gardie segrade. Hans skäl var bland annat det, att

faslän godset hörde till kronan, så kunde man ej för

några hundra dalers skull belasta landet med de olyfik-

liga behöfvandes oböner och veklagan '*').

De, som under dessa strider mest och kraftigast

•understödde Gyllenstjerna, voro Sten Bjelke, Knut Kurck,

Klas Rålamb, båda Fiemingarna, Erik och Lars, unga

Johan Gabriel Stenbock, Thord Bonde samt brodern Gö-

ran Gyllenstjerna. En gång, när båda Kurckarna åt sin

tredje bror Gabriel genomdrefvo en olaglig donation, har

Johan Gyllenstjerna, ehuru närvarande, tegat stilla och

låtit Lars Fleming ensam kämpa och lida vid försvaret

af kronans rätt •\-). Detta är det enda af oss funna ex-

empel, att han med tystnad gynnat sina partivänners

obilliga anspråk. Alt han någonsin talat för dylika; der-

,på bafva vi hitintills icke funnit något exempel-

För öfrigt fortfor han, äfven såsom riksråd, att

strida mot högadelns anspråk. Han yrkade beständigt en

*) Mdsprot. d. 16 Dec. 1670^
•) liådsprol. d. 10 April 1671.

"•*) Rådsprot. d. 28 Sept. 1671.

t) Rådsprot. d. 14 Dec. 1670.
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rangordning grundad på tjenst, men icke pä börd*); och

när de andra rädsherrarna ville hålla om ryggen sin

ämbetsbroder, öfverstålhållaren Axel Sparre, vid en orätt-

visa, som denne begått emot tulldirektören Flygge, dä

uppträdde Gyllensljerna öppet till försvar för billighet

och rättvisa **).

En sådan man kunde ej annat än vara ganska obe-

qväm för det grefliga partiet inom rådet; ja stundom

nära nog för hela regeringen, sådan den då var. Märk-

värdigt är alt se, hur De la Gardie mötte denne sin nye

motståndare. Rikskansleren hade förut varit van att med
långa tal och spetsiga invändningar öfverrösta och ut-

trötta eller med magispråk nedtysta Sten Bjelke och dess

vänner. Men i frågan om att hålla tal, framleta skäl,

framkasta kraftord , var Johan Gyllensljerna De la Garr

dies jemnlike, till och med hans öfverman. Derföre,

när De la Gardie någon gång efter sin förra vana till-

grep dylika vapen, kom han snart till korta. Han sökt*

då nedsätta och nedslå den unge rådsherren genom att

behandla honom med en viss förnäm öfverlägsenhet. Så

talade han gång efter annan med ett vårdslöst förakt om
herr Johan och om argumenta gyllensljerniana m. m. ***)

Men herr Johan var icke den man , som lät sig af så-

dana nålstygn oroas eller hindras. För att blifva den

besvärlige motståndaren qvitt, föreslog De la Gardie att

bortskicka honom, först som president till wismarska trl-

bunalet och sedan som ambassadör till Holland; men
Gyllensljerna afslog båda delarna och stadnade qvar på
sin plats i närheten af den snart fullmyndige konungen.

Så ur de sista skuggorna af förmyndare-regeringen

uppträder Johan Gyllensljerna såsom en betydelsefull och

passande niorgonstjerna för Karl den elftes snart fram-

gående dag. Men innan vi följa hoDom till dessa IjusariC

*) RådsproL. d. 27 Nov, 1672 m. fl.

•') Rådsprol. d. 16 Juli 1672.

"**') De Gyllenstjernska grunderna.
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tider, är det nödvändigt, ehuru mindre behagligt, att

ännu en gång återvända in i förmyndare-regeringens

skymning, för att än närmare undersöka allt, hvad som

döljer sig under dess gråa töcken.

-» >» >§8y <-»»«-
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Till ledning för forskare lemnas här en ny för-

teckning öfver de källor, som blifvit begagnade, samt

öfver deras signaturer.

Bond. utmärker Bondeska arkivet på Säfstaholm.

^raÄ. = Braheska arkivet på Skokloster.

Cels. = Celsiska samlingen på Uppsala Akad. bi-

bliotek.

Kamm.-Koll. » Kammarkollegii arkiv.

JSord. = Nordinska samlingen i Uppsala.

Palmsk. = Palmsköldska samlingen dersamma-

städes.

ReduJil. hansl. — Reduktionskansliet, hörande un-

der Kammarkollegium.

Rilisark. = Riksarkivet.

Riddarhusark.= Riddarhusarkivet.

Rosenh. = Rosenhanska samlingen på Uppsala

Akad. bibliotek.

Stegeb. = Stegeborgs-arkivet, hörande till riks-

arkivet, men förvaradt i det så kallade Logårdshvalf-

vet under det kungliga slottet i Stockholm.

Det vore för forskande häfdatecknare en serdeles

lycka, om tid och utrymme funnes att ordna och ka-

talogisera såväl den Nordinska samlingen som i syn-

nerhet Stegeborgs-arkivet. Detta sednare är i sitt

nuvarande mörka och oordnade läge nästan omöjligt

alt begagna; men torde innehålla många och oväntade

upplysningar.



En för Karl XI:s liistoria ganska vigUg handskrift

är tyvärr pS sednare åren förkommen. Kongl. llSdet

Gr. Karl Bonde, son af riksskattmäslaren, hade upp-

satt nägra historiska anteckningar om denna tid, h vil-

ken handskrift ännu 1788 (se Företal sid. KXXVllI

till Liden riksdagen 1682) var i behåll hos presid. Gr.

Karl Bonde; men sedermera förkommit, utan att nå-

gon numera vet, hvar den befmncs. Huru jttcrst

vigtig och dyrbar den varit, ses af de utdrag derur,

som Dalin gjort, och som äro tryckta i Lönb. Hist.

Märkv. IV. 69. TiilrättaskalTandet af denna innehålls-

rika, opartiska uppsats vore af oberäknelig njlta för

lidehvarfvets historia.

Slutligen må rättas ett historiskt fel i denna XIV

del sid. 13. Utom de 600 polackar, som föllo i träfl-

ningen . vid Gnesen, blefvo vid pass 2J>00 nedhuggna

under flykten derifrån. — Likaså märkes, alt i XIII

del. sid. 40 rad. 2S uppgifves, att 1660 inskränktes

arfsrätten endast till manliga lincen; men denna in-

skränkning skedde redan 1650.

Sunne, April 1846.
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OM KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE.

ANDRA AFDELNINGEN.

FÖRSTA KAPITLET.

SVENSKA KONUNGAHUSET UNDER FÖRMYNDARE-
TIDEN.

Ijerattelsen om konung Karl den elftes ungdom vilja vi

uppskjuta till nästa del och för närvaiande endast sys-

selsätta oss med konungahusets öfriga medlemmar. Bland

dessa märkes först

HEDVIG ELEONORA.

Hon var en ganska obetydlig person utan några

större hvarken fel eller förljenster; väl växt, men för

öfrigt hvarken ful eller vacker. Hon hade föga bildning,

och sinne för de nöjen , som deraf hämtas ; var derföre

mycket begifven på vanliga, tomma tidsfördrif; i syn-

nerhet på spel. De flesta aftnar lillbragte hon vid sitt

fem kort och trumf, eller Labet, som detta då för tiden

brukliga spel kallades. Det var med anledning häraf,

samt af förmjndare-regeringens dåliga rikshushållning,

som ett qvickhufvud yttrat, det enkedrottningen och de

fem riksförmyndarne tillsammans spelte fem kort och

trumf om rikels inkomster.

Som förut berältadt är, fick hon år 1660 af råds-

partiet anbud af 100,000 daler silfvermynt i årsunder-

liåll samt en plats i förmyndarestyrelsen. Lockad af

dessa löften, och skrämd af faror och hotelser, deltog

hon slutligen i upphäfvandet af Karl Gustafs testamente

och öfvergick från Adolf Johans parti till rådets. På
regeringens gång fick hon sedermera ganska litet infly-

tande. Hon ansågs väl tillhöra De la Gardies anhang;

Fryxtlls Ber. XIV. i



men under de sex till åtta första åren hördes hon nä-

stan icke en enda gång dellaga i sjelfva de förberedande

öfverläggningarna inom rådet; och vid omröstningen för-

enade hon sig vanligtvis med flertalet.

Under de sista tre åren blef hon mindre tyst och
förlägen. Ju närmare konungens myndighetsålder och
förmyndarnes blifvande redovisning nalkades, desto mer
undandrogo sig rådsherrarna att förorda eller frambära

förslager till donationer m. m. De, som önskade sådana,

vände sig i stället till enkedrottningen , hvilken natur-

ligtvis hade mindre alt frukta af sin sons eften-äkningar.

Hedvig Eleonora lånade sig ock till sådana företag, och

under de sista två åren finner man både många och olag~

liga donationer vara af henne föreslagna och genom-

drifna.

Någon lid efter Karl Gustafs död bragte man å bane

ett äktenskapsförslag emellan Hedvig Eleonora och den

nyss till England åferkomne Karl den andre, hvilket

dock ej gick i fullbordan *). Under sin långa, femtiosju-

åriga enketid bibehöll hon rykte för rena och obefläc-

kade seder**); men ansågs deremot i politisk väg vara

tillgängelig för gåfvor; och holländska sändebudet sökte

genom skänken af en vacker speljakt vinna henne på sin

sida. Hon tyckte om penningar och visste förskaffa sig

dem. Ar 1670 åtgick till konungens hela hofstat 142,603

daler silfvermynt. — Enkedrottningen hade nästan Uka

mycket eller 139,810. S. Ye
***).

Mycket af dessa rika inkomster använde Hedvig

Eleonora till att uppföra stora och kostbara byggnader.

*) Jitksark. Stegeborgs ark. I F. Schletzers bref till Adolf

Jolian i Nov. 4660. Brah, Kanslirummel. Bengt Skylte

till P. Brahe flcre bref i Juni—Dec. 1660.

*') En bitande smygförfattare vill dock påstä, att först Karl

Gyllcnstjcrna och efter honom Nicod. Tcssin varit hen-

nes älskare. — Se Uppsala. Nordin. Quarto bunden.

N:o 282. Pommc d'Orangc är skriftens tittel. Den tros

vara af en missniijd grefvc Torstensson.
'") KammarkoU arkiv. Kronans bufvudräkning för år 1670.



Sverge och i synnerhet Sloclsholra har efter henne ett

vackert minne qvar. Det är Drottningholms slott, det

skönaste inom läderneslandet. Orten kallades fordom

Torfvesund. Katarina Jagellonica fattade tycke för stäl-

let, började der uppföra åtskilliga byggnader, hvarefter

namnet Drottningholm begynte användas. Hedvig Eleo-

nora lät under ledning af den lyktbare arkitekten Niko-

demus Tessin uppföra det nuvarande prakt- och smak-

fulla slottet, hvars inre trappa anses vara bland de stör-

sta mästerstycken , som byggnadskonsten mägtat inom vårt

fädernesland åstadkomma. Rummen pryddes med mål-

ningar af Ehrenstral, svenska målarekonslens fader och

furste. Afven åtskilliga andra bland de kongliga slotten

blefvo af Hedvig Eleonora med betydlig kostnad förskö-

nade och tillbyggda.

HERTIG ADOLF JOHANS

stjerna omtöcknades allt mer och mer af både egenkär-

lekens och olyckans moln. Redanär omförmäldt, huru

han vid 1664 års riksdag måste formligen nedlägga sina

Jinspråk att blifva marsk och rikslörmyudare. Så obe-

hagliga uppträden ingåfvo motvilja för Sverge och under

de närmast följande åren vistades han ofta på utrikes

botten , der han ingalunda dolde dessa sina mot Sverge

fiendtliga tänkesätt. Hemkommen, invecklade han sig snart

i den ena ledsamma rättegången efter den andra "). Re-

dan nu ansågs han vara af ett bittert och svårt lynne,

så att hans läkare föreskref, till blodmassans renande,

en vidlyftig och sträng mat- och lefnadsordning *'j.

Utan trefnad i Sverge förehade Adolf Johan en tid

den planen att flytta till Frankrike. Redan 1666 var

han måhända för sädan afsigt i Paris och skulle erhålla

företräde hos konungen. Men Ludvig fordrade, att Adolf

') Rådsprot. d. 3 och 6 Febr. 1665, d. S April octa 19
Nov. 1666, d, 2 Febr. 1667 m. m.

••) Stegeborgs arkiv. Medicinalit.



Jolian, säsom yngre sonen af ett tystt furstelius, slculle

vid företrädet visa sig med bloUadt Imfvud. Hertigen

deremot ville behålla hatten på; ty han påstod sig vara,

icke blott bror och farbror till en konung, utan ock

Sverges marsk och riksförmyndare. Det blef intet före-

träde af. Men år 1668 tyckes hertigen hafva köpt ett

grefskap i Frankrike och i följe deraf blifvit anlagen som
Iransk undersäte *}. Närmare förhållandet och utgången

af denna sak känna vi ej.

Adolf Johans inkomster voro ganska betydliga. I

Tyskland hade han egendomar, och af svenska kronan

åtnjöt han årligt underhåll i penningar, stora förläningar

i jord och dertill frihet från fjerdeparts-räfslen. Likväl

var han i beständig nöd och penningebrist. Hans hus-

hållning var lika egen som hans öfriga väsende.

Vid ofvannämnde tid kom Adolf Johan i häftig

fiendskap med en grefve af Leiuingen i Tyskland. Gref-

ven klagade, att Adolf Johan, oaktadt lemnadt anstånd

och förnyad fordran, icke betalade en sin skuld. Adolf

Johan anklagade grefven tillbaka för flere orättvisor. Bit-

terheten växte. Den 6 Mars 1669 inemot midnattstid

kora Adolf Johan med en beväpnad styrka samt angrep

och stormade sin motståndares slott Oberbrunn, så att

grefven sjelf endast med möda kunde komma undan.

Anfallet skedde under varande fred, försåtligt och mot
gifna vänskapsförsäkringar. Det väckte derföre allmän

afsky och fick snöpligt slut. Adolf Johan hade, efter

vanan, ondt om penningar. De till denna bragd legda

äfventyrarne kunde icke utbekomma sin sold. De gjorde

uppror. Först måste deras anförare rymma undan från

Oberbrunn; sedermera gingo också de sjelfva från det

utplundrade slottet och kastade sig öfver Adolf Johans

Ivska besittningar för att, som de sade, af hans under-

*) liådifprol. den 25 Sept. 1668. Jfr liiksark i diverse

saml. en anlcckninp. att hertig Adolf Johan sökt och fått

naturalisation som fransk undcrsnie; hvilkct äfvcn tyckes

bestyrkas af registret öfver Stegeborgs arkiv.



såtare och egodelar ulkräfva sin obetalda sold. Tillika

kom från kejserliga hofrel en sträng skrifvelse, hvaruli

Adolf Johan skylldes för brott emot riksfreden, och be-

falldes ålerlerana det rof och de fångar, han i Oberbrunn

tagit*).

Efter denna bragd återvände hertigen omigen till

Sverge. Hans bittra och oregerliga sinnelag hade vid

denna tid blifvit än mera förvildadt. Inom ett år var

han invecklad i en mängd svåra och obehagliga rätte-

gångar; mot De la Gardie, hvilken han skyllde för bak-

slughet och skälmstycken, och med hvilken han upp-

sade svågerskapet ; — mot Per Brahe, hvilken han

skyllde för orättvisa och girighet; — mot enkedroltnin-

gen, som skulle hafva gjort honom orätt vid arfskiftet

efter Karl Gustaf; — mot många af rådsherrarna af åt-

skilliga anledningar, sora ej hinna uppräknas; — mot

sina tjenare, hvilka han påstod alla vara onda och tjuf-

akliga i denna onda tiden. — Naturligtvis skulle med-

görliga domare häldst velat iälla utslagen till förmån för

den snart myndige konungens farbror. Men det var

omöjligt. Hertigen förlorade nästan alla sina rättegångar.

Med Adolf Johans lynne blef saken därigenom än värre.

Han påstod att det var Per Brahe , som vrängde lagen

och inverkade på domrarne, — och alt hofrålterna icke

höllo sig vid lagen m. m., hvarföre han också begärde

serskilda och andra domstolar; i synnerhet, att hans mål

måtte blifva af rådet skärskådade. Rådet ville ej tillåta

ett sådant undantag. Dessutom anmärktes, att en stor

del af rådsberrarna sjelfva voro invecklade i tvister mot

hertigen, och derföre jäfviga att behandla hans mål.

Mer och mer började han anses sora en oefterrättlig per-

son. En gäng beklagade sig Per Brahe i rådet ölver

hertigens ohemula beskyllningar. Jag undrar, svarade

Rådsprot. d. 25 Juni 1669.— Jfr Theatr. Earop. samt
en mängd handl. i Slegeborgs ark.



De la Gardie, alt eders excellens lägger på hjerlat,

hvad en dylik person säger *).

Svårast voro rättegångarna mot hans tjenare. Flere

sådana infunno sig i Stockholm och klagade öfver obe-

talda löner, orättvis behandling och i synnerhet att her-

tigen beskyllt dem för tjufnad m. m. , for hvilket allt

de fordrade skydd och upprättelse. Hösten 1671 kom-
mo af så obehaglig anledning hertigens hofråd, läkare

och handskrifvare, alla tre till Stockholm. Vid begärd

och anställd rättegång blefvo tjenarnes anspråk på inne-

slående löner godkända och de sjelfva från hertigens

tillvitelser befriade. De började nu från sin sida fordra

upprättelse, kanske afbön af hertigen. För att undvika

ett för konungahuset så nesligt uppträde, måste regerin-

gen muta ned saken. Man gaf de värsta skrikarna nå-

gra hundra daler och skickade dem ur staden **).

Vi minnas sedan 1660 hertigens dåvarande trogne

vän och handtlangare Lars Romann. Äfven med denne,

nu för tiden president Cd. v. s. borgmästare) i Marstrand,

kom hertigen i en lång och bitter rättegång , angående

obelalta lån och löner. Romanns anspråk blefvo af dora-

stolen gillade och landshöfdiugen skulle hos den tred-

skande Adolf Johan utmäta summan. Karl den elfte,

nu mera myndig, gaf hertigen anstånd; men bad honom
också enskildt och vänskapligen att med godo betala skul-

derna. Men fåfängt. Då befalltes landshöfdingen att

ulan vidare krus utsöka medlen. Hertigen ropade högt,

påstod, alt hofrätten dömt olagligt; ville hafva en ser-

skild domstol m. m. ***)
, men lörgäfves.

Emellerlid hade Karl den elfte, som förbcmäldt är,

blifvit myndig. Adolf Johan vände sig vid delta tillfälle

*) Jiädsprot. d. 10 Maj, d. .3, 7 och 14 Dec. 1670, d. 27

Febr., a7 Scpl., 8 och 23 Nov. och 25 Oct. 1671, d.

24 och 25 April 1672.

**) Rddsprot. d. .-5 Dec. 1670; d. 27 Scpl., d. 18 Oct., d.

8. 25 Nov. 1671; d. 17 Ulaj 1672.
**•) Jiiksrcyislralurcn d. 16 Juli och 26 Sept. 1673 samt d.

10 Dec. 1675.



skrifteligen till konungen samt omtalade sin nöd och

försäkrade om sina trogna och lillgifna tänkesätt m. m.

Genom nolarius publicus inlemnade han också en klago-

skrift mot Per Brahe, deri han bland annat påstod, alt

denne herre fällt smädliga yttranden om konungahuset.

När allt blef utredt, bestodo de smädliga orden deruti,

att Brahe vid något tillfälle hade åt hertigen sagt : jag
ber eders durchlaucht icke med så obclänkt och säll-

samC uppförande vanhedra sin höga all och familia').

I allmänhet visade Karl den elfte genast, att han

ämnade vörda hertigen som sin farbror, men alldeles icke

gifva efter för dess obilliga lordringar. Tvisterna med
Lars Romann och De la Gardie afdömde han mot Adolf

Johans vilja **). Riksförmjndarne hade åt sistnämnda

herre uppdragit förvaltningen af amtet Katrinenburg i

Zweibriicken. Det förvaltades så, alt landet blef alldeles

utarmadt, och hertigen hade likväl af detsamma ingen

nytta. Karl den elfte befallte Adolf Johan återkalla sina

dervarande ämbetsmän och förklarade, att han ville sielf

öfvertaga styrelsen
, på del alt landet måtte homma Ull

sitt förra välstånd igen ***).

Adolf Johan var öfver dessa och flera dylika för-

hållanden missnöjd. Han och hans grefvinna kommo icke

mer till Stockholm ; icke ens när hertigens stjufdotter,

fröken Oxenstjerna, hade sitt bröllopp med rikskansle-

rens son, unga Gustaf Adolf De la Gardie. Deras från-

varo skulle uttrycka missnöje med De la Gardie; kanske

också med det unga hofvet; ty äfven der ville hertigen

icke synas. Han mente sig vara osäker om konungens

tänkesätt; och såg i alla de högre ämbetsmännen endast

ovänner, af hvilka han icke hade något godt alt förvänta.

*) Riksark. Svenska drottningars och Tursteliga personers

egenhändiga bref. Rådsprot. d. 16 Juni 1673.

") Riksregislratur d. 26 Sept. 1673 och 1 Juli 1674.

*') Riksregislratur. Karl den elfte till Adolf Johan d. 7
April 1673.
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Mot den unge, beslutsamme konungen vågade emel-

lertid Adolf Johan ännu icke tillgripa några ytterlighe-

ter. Karl den elfte sjelf, lemnad i fred, visade sin far-

broder vördnad och undseende. Så åtminstone vilja vi

förklara det jemnförelsevis lugnare förhållande, som nu
under några ar (1674—1679) visade sig. Tvister och

rättegångar, ehuru af mindre svår beskaffenhet , före-

kommo dock ofta *). Under tiden var hertigen också i

Österrike, der han hade många hos kejsaren anhängiga

tvistemål. Vi känna ej utgången; blott det, att kejsaren

undvek lemna hertigen tillträde till hofvet. Men i Lintz

sökte dervarande svenska jesuiter begagna tillfället att

locka hertigen och erhålla hans söner till uppfostran.

Man beräknade deras möjliga arfsrält till svenska kronan

och deraf följande utsigter för katolicismen. Men alla

dessa planer misslyckades.

Förhällandet till Karl den elfte råkade sedermera

i en småningom ökad spänning. Ar efter år underlät

Adolf Johan, vare sig af tredska eller oförmåga, att

för sitt hertigdöme betala de krigsgerder, som blifvit

på riksdagarna beslutade. För att undvika obehaget af

en utsökning måste konungen efterskänka dem **). A an-

di'a sidan erböd sig Adolf Johan att med hertiginna och

prinsessor möta och emottaga drottning Ulrika Eleonora

vid hennes ankomst till Sverge. Karl den elfte undan-

böjde förslaget, dock med höfliga ord. I allmänhet und-

vek han så mycket möjligt både prakt och ceremonier.

Efter freden i Nimwegen hade Ludvig den fjorton-

de genom de så kallade reunionskamrarna laggt under

sig en hop tyska länderier, ibland annat pfalt.sgrefskapet

Zweibriicken , hvilket efter den siste inneha fvarens Fre-

drik Ludvigs död 1681 tillföll Karl den elfte. Hertig

Adolf Johan begärde vid samma lid ett till franska re-

geringen slälldt skyddibref för sin påstådda andel i nämn-

•) Rådsprol. il. 7 Dec. i67S, d. i% April och 10 Juli 1678,
d. 50 Januari 1679 och 3 April 16Ö0.

*') Riksregistraturel d. 31 Mars 1680.



de pfaltägrefskap. Genom hertigens list eller svenska l<ans-

liets vårdslöshet blef rekommendalionsbrefvet afFattadt i

ganska alhnänna och mångtydiga ordalag. I afsigt att be-

gagna det så gifna tillfället, smög hertigen utan Karl

den elftes vetskap ur landet. Med stöd af nämnde re-

kommendalionsbref begärde han af h'anska regeringen för-

läning af hela pfallsgrefskapet samt erböd sig alt för det-

samma erkänna Frankrikes öfverherrskap. Konstgreppet

lyckades för en lid. Ludvig den fjortonde var glad att

genom Adolf Johans undergifvenhet få ett stöd, ett rätts-

bevis för sitt tilltag. Han biföll sålunda den begärda

förläningen af pfallsgrefskapet. Men franska konungen

hade lika liten rätt alt borlgifva, som Adolf Johan att

erhålla denna förläning. Hela tillställningen gick snart

öfver ända och Karl den elfte emottog pfallsgrefskapet af

dess rätte länsherre, kejsaren. Adolf Johan skref jera-

rande, knölande, hotande bref och ville alldeles icke låta

öfvertyga sig. Jag har, svarade sluteligen Karl den elfte,

redan ofla, Mari och utförligt ådagalaggl rällvisan

af denna min sak. Till dessa bref och skri/ler hän-
visar jag eders kärlighel ; ty jag ämnar icke mer be-

svära mig med all afgifva några flere förklaringar i

delta mål *], Och dervid förblef del.

Omkring denna tid hade reduktionen börjat träda i

verksamhet. Karl den elfte, som dervid förutsåg många
obehagliga tvister med sin farbror, erböd denne herre alt

i förväg ingå en vänlig öfverenskommelse. Men Adolf

Johan nekade. Karl den elfte blef ledsen, gaf dock far-

brodern ännu någon betänketid **). I dess ställe inskic-

kade denne genast derefler en märkvärdig skrift. Han
klagade på det bittraste öfver reduktionen; påstod, alt

*) Biksregist. d. 18 Juli 1682. Jfr lönh. Handl. II. 99.

Fryx. Handl. I. 469. — Ruhs V. 294. säger, att Adolf
Johan afslog Ludvigs anbud om förläning, och citerar

Archenhoilz, IV. 171. Vi hafva ej der kunnat återfinna
någol bevis för uppgiften.

*•) Riksregisl. d. 29 Aug. 1681.
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dess åigerder vore orimliga, stridande mot släglförcniri'

gar, hertigens värdighet och kattungens höghet. Han
begärde skydd deremot, och att målet måtte dragas

inför forum Austregarum*), ty han erkände ingen

svensk domsrätt öfver sig. Mot reduktioueus anspråk

framdrog han åtskilliga sina egna påstådda fordringar af

kronan, t. ex. l:o) Karl Gustaf hade i Polen gifvit och

på sin dödsbädd förnyat ett löfte om 24,000 r:dr år-

ligen åt Adolf Johan**); hvilket, nu för 26 år obetaldt,

utsjorde en hertigens fordran af 624,000 r:dr. — 2:do)

Obetalt lön som generalissimus i S år"*], gör 300,000

r:dr. — 3. tio) För den med våld 7} från hertigen tagna

riksmarskssysslan 100,000 daler silfvermjnt. — 4: to) Hof-

rätlerna och i synnerhet Per Brahe hafva illvilligt för-

dröjt hertigens rällegångar och derigenom ådragit honom
en förlust af flere 100,000 daler silfvermynt o. s. v.

Sluteligen hotade hertigen, att låta genom tryck kom-

ma till verldens kännedom det hårda och oförtjenta

sätt, hvarpå han bemöttes. Sådant skulle blifva än
värre för konungen. Men, tillägger han, om jag en-

dast blifver på billigt sätt behandlad, vill jag gerna

undvika så obehagliga uppträden fy). Konungens gen-

mäle känna vi ej i sin helhet. Men på hertigens kla-

gomål, att riksmarsks>ysslan blifvil honom nmed valda

fråntagen, svarade konungen rent ut, att dä ständerna

uteslöto hertigen från riksmarsksysslan, handlade de m<?d

') En sla<js Tysk riksrätt, bestående af Tyska rikets alla

stiintler, till afgörande aT dem emellan tvistiga mål.

**) Vi Lafva icke pä något annat ställe funnit ett ord om
dcniia upppift.

'**) Hertigen bcstridde generalissimi-sjsslan blott vid p.is«

2 år.

f) Ar 1664 hade hertigen högtidligen erkänt och gillat de

skäl, i rö!jc af hvilka regering och ständer fråntogo bo-
nom riksniarskämbetet.

tf) Palmsköld. N o 1. Tom. XXV. Adolf Johan till Karl

den elfte d. 22 Sept. 1681.
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moget rdd och helänkande af fäderneslandcls säker-

het •}.

Emellertid gick reduktionen framåt och dömde her-

tigen att åt Johan Gabriel Stenbock ålerlemna några gods.

Hertigen vägrade; men landshöfdingen lät genast gå till

laglig utmätning. Hertigen skickade till Stockholm en

bitter insaga och förklarade, att han icke erkände hvar-

kcn landshöfdingens eller reduklionskoUegii magt. Till

en mängd betydande herrar i riket, biskoppar, landshöf-

dingar, hofrätter m. fl., skref han jemrande bref öfver

konungens så kallade orättvisor. Likaså tdl konungen

sjelf, jemnte öppen förklaring, all hertigen hvarkcn me-

delbarligen eller omedelbarligen vore någon svenska

rikets undersålare ; — att han således ej heller vore

denna krona till hörsamhet förbunden; — att riksens

ständer ej heller hade öfver hans egendomar något all

befalla va, m. — Konungen svarade: oss förefaller gan-

ska sällsamt, alt eders kärlighet vill sålunda undan-
draga sig vår konungsliga rätt och höghet; — lika-

ledes, att eders kärlighet hos våra både verldsliga och

andeliga ämbetsmän anför sådana klagomål, som skulle

vi vägra vår egen farbror rättvisans åtnjutande ; ge-

nom hvilka beskyllningar våra undersålares hjerlan

mot oss kunde uppäggas, m. m. Konungen vederlade

sedan hertigens skäl och yttrade derjemnte: vi hade allt

fog och orsak, alt för dessa försök gå med eders kär-

lighet tillväga efter Sverges lag och stadgar; men t

anseende till blodsbandet hafva vi velat denna vänliga

åtvarning förutskicka. Låter eders kärlighet densam-

ma icke lända sig till efterrättelse, så nödgas vi till-

gripa hårdare utvägar för att upprätthålla vårt ko-

nungsliga majestät och vår lagliga domsrält. Mot

denna allvarsamma tillrättavisning kunde hertigen, oak-

tadt all sin vrede, dock ingenting åstadkomma. Delta

ökade och uppdref hans förbittring ända dcrhän, att

han af illska och raseri råkade i ett tillstånd af svagheX

*) Räiatnb. Tol. 15 bil. F.
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och sinnesförvirring. Några månader efteråt beslöt han
algifva en ny skriit af ungefär samma inneliåll, som den,

för hvilken han nyss blifvit skrapad Det sä^es, att han

tillkallat sina tjenare och allt sitt gårdsfolk, för alt lika-

som i en iormlig rädsförsamling, låta hvar och en af-

gifva sin röst angående den ifrågavarande uppsatsen.

Denna var den förra lik och innehöll bittra och ärerö-

riga beskyllningar mot llere konungens ämbetsmän, äm-
betsverk m. m. och bland annat den satsen, all, som
like ej har magi öfver like, så har ej heller konung
Karl någon magi öfver herlig Adolf Johan ni. m.

Svaret biet en skrapa, strängare än den förra; och en

hotelse, all om herligcn med sina orimliyhcter vidare

upplager konungens dyrbara lid och pröfvar dennes

hitlills visade, men af herligen ofla missbrukade tåla-

mod; så lorde konungen, oakladl blodsbandet, tvingas

till strängare åtgerder *).

Den olycklige och förvillade hertigens belägenhet

hlef mer och mer ensam och öfvergifven. Till Stock-

holm, till sina så kallade ovänner, hvarken ville eller

vågade han komma. Sin nu uppväxte son tordes han

ej heller skicka dit; ty han inbillade sig, att denne skulle

af dervarande fiender blifra förgiftad. Af sådana spök-

bilder fylldes hans själ mer och mer. Likaså af ett hög-

mod, ett sjellTörtroende, som gränsade till själsförvirring.

Att hans eget omdöme alltid träffade det rätta, derom

var han så last försäkrad, att han ansåg omöjligt, det

någon kunde på allvar hysa en annan öfvertygelse. Der-

före, så snart man talade eller dömde honom emot,

trodde han det genast komma af ovänskap, stämplingar,

mutor m. m. Följden blef, att alla ärliga menniskor

drogo sig undan, och hans person blef omgifven af ne-

driga tjenare, hvilka i ansigtet smickrade, men på ryg-

gen beskrattade och bestulo honom. Deras nedrighet,

deras låghet, när den sedeimera röjdes, ökade den olyck-

') Riksregistrat. Karl den elfte till Adolf Johan d. 24
Sept. 1685.
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liges raenniskohat och menniskoförakt ; ocli i sammanhang
dermed sjellafguderiet för egen person. Såkmda at olyc-

kan icke förbättrad, utan än mera lörvillad , tillställde

han på samma sätt oupphörligt samma uppträden.

Roten till allt yar en egenkärlek, som i början af

högmod icke ville, och sedermera af Tana och förliär-

delse icke kunde inse sina egna fel. Hertigen trodde

och ptistod sig vara af den elaka samtiden misskänd och

misshandlad. Efterverlden, mente han, skulle göra ho-

nom rättvisa. I sådant ändamål lät hau någon af sina

handskrifvare till ledning för denna efterverld uppsätta

eii hertigens historia *). Den är lik hans öfriga företag.

Berättaren påstår, att många af de bragder, som häfda-

tecknare tillskrifva Karl Gustaf, egentligen blifvit utförda

af Adolf Johan; — att denne sednare lade fastaste grund-

stenen till segern vid Warschau, och i detta slag med
sin tappra arm bibehöll kronan på broderns hufvud; —
att i slaget vid Gnesen , der hertigen förde befälet, föllo

50,000 polackar (PufFendorff vet ej af mer än 600) ra.

m. Denna ursprungligen på latin författade historia blef

1G87 af en hertigens handskrifvare vid namn Ileyde-

rich **) ölversalt på tjska. Olversältaren tillegnade den

åt sin jordiska 6ud, hertig Adolf Johan; och låter der-

Txd Preixssen till hertigens ära framsjunga följande verseri

Du Caesars gleicher Heldt, du Hannibal im Streiten
;

Dem Alexanders Ruhm man billig muss bereiten.

Der Schweden Goldt beschtilzt, uud Pohlen selbst be-

zwinget

;

Dem Preussen demuthsvoll die Lorbeerzweigen bringet.

O andrer Hercules! Der wilden Tartarn Schrecken

Nach Nord, Siid, Ost und West Avird sich dein Ruhm
erstrecken o. s. v. '").

*) Kongl. Bibi. i Stockholm. Heyderichs Historia von Her-
zog Adoir Johann.

*) Kallas stundom Heydenreich.
•") Du hjclie, Cajsar lik, du stridens Hannibal!

£n Alexandeis namn med rätt dig gifvas skalt.
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Hertigens sista år rågade måttet af hans fönrillelser,

af hans sorger. Med sin sednare gemål hade han märk-
värdigt nog fört en lyckhg sammanlefnad. Det säges

,

att hon, sjelf af ett bittert lynne, dock besynnerligt nog

öfverensstämde med sin liksinnade make. — Men bar-

nen! — En hvar kan ana deras uppfostran, deras da-

gar, med en sådan moder och en sådan fader instängda

på Stegeborgs ensamma klippa , skilda från ungdomens

frihet och glädje. Inga deras likar eller jemnåriga kora-

mo till den dystra borgen; och sjelfva fingo de sällan

eller aldrig aflägga dylika besök. Karl den elfte kände

djupt deltagande med deras olyckliga belägenhet, och

erböd sig att taga dem till hofvet, och bekosta utrikes

resor för en af prinsarna; men fadern vägrade. Då alla

andra drogo sig undan från den bittra och menniskoha-

tande mannen, måste de arma barnen stadna vid hans

sida och uthärda, hvad ingen annan ville bära. Profvet

för det barnsliga tålamodet, den barnsliga vördnaden

blef svårt och långt. Den äldsta prinsessan såg sin tju-

gosjette, den andra sin tjugofjerde födelsedag; prinsarna

räknade den ena tjugotvå, den andra sjutton år; — och

med hvarje är blef det värre, men icke bättre. De full-

växta prinsarne handteradcs med hugg och slag; och

prinsessorna innestängdes sä, att de på tvenne års tid

icke hade satt sin fot på grön jord. Drifna till yttersta

förtviflan, skickade barnen i hemlighet ett bref till Karl

den elfte och anropade hans barmhertighet om hjelp och

befrielse. Konungen befallde genast landshöfding Lovisin

resa till Stegeborg och, likväl med iakttas^ande af all

höflighet, undeisöka förhällandet. Om detta befunnes

enligt ryktet, skulle Lovisin i vänlighel lillkännagifta

Karl den elftes önskan, att barnen målle få se sig om

Du skyddar Sverges magt, och Polens djerfhct släcker.

Och segrens lagerkrans dig Preussen ödmjuk räcker.

Du nye Herkules, du lätt din ovän iTJngar.

Till Norr, Syd, Ost och Vest, ditt namn, din ära svingar

o. i. v.



i verlden och njuta af ungdomens nöjen; samt attJio-

nungen ville på sin bekostnad derlill bidraga. Om
hertigen vägrade, skulle Lovisin föra allvarsammare

språk och säga, att konungen ej kunde lida, det han»
minsta undersåtare så handlerades ; än mindre, att

hans egen slägl förginges i ängslan och vånda. Hjelpte

ej delta, skulle Lovisin tillgripa yttersta medlen *).

Hertigen svarade tämligen väl och man hoppades,

att han skulle snart släppa harnen ifrån sig **). Men
det blef ingen befrielse af. Konungen skref om igen och

med strängare befallning; men förgäfves. Adolf Johan

svarade med äreröriga beskyllningar emot Bengt Oxen-
stjerna, hvilken han nu inbillade sig vara orsaken till

dessa ätgerder **'). Karl den elfte befann sig i en ganska

svår belägenhet. Han ville, han kanske borde befria de

unga olyckliga slägtingarna. Men, å andra sidan — alt

mot föräldrarnas vilja och med våld taga från dem de-

ras barn; — att göra detta mot sin egen farbror; — att

tillställa ett för hela konungahuset så obehagligt och nes-

Hgt uppträde! — den eljest så sällan tvekande konungen

kunde ej förmå sig till något visst beslut.

Men till elt sådant blefvo barnen snart af nöd och

förlviflan bragta. En söndagsqväll sommaien 1688 smögo

de sig alla fyra hemligen och haKklädda från Stegeborg,

och reste genom natt och dag till halfsystein, grefvinnan

De la Gardie i Stockholm. Konungen skickade dem ge-

nast penningar att köpa anständiga kläder för att sedan

kunna oGfenteligen visa sig. Men snart anlände två be-

tjenter, som på hertigens vägnar ville återhämta barnen.

Straxt efteråt konimo hälsningar, att hertigen eller her~

tiginnan ämnade i sådan afsigt sjelfva resa till Stockholm.

Konungen skickade då en major Faltzburgh till Stege-

borg och bad hertigen stanna hemma; ti/ konungen

ämnade i inlet fall ålerlemna barnen; fadersmagien

') Riksregistrat. Karl den cKie till Lovisin d. 4 Jan. 1688.

") S. st. Karl den elfte till Adolf Johan d. 20 Febr. 1088.
"*) S. st. d. 24 Mars och 14 April s. å.
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sträckte sig ej till ett så oförnuftigt misshandlande.

Hertigen gaf hotande svar. Han ämnade återtaga bar-

nen och inför kejsaren anklaga Karl den elfte *).

Denne sednare bleC sluleligen ganska uppbragt. Han
icke blott behöll barnen, utan indrog också det under-

håll, som hertigen hittills årligen af kronan åtnjutit.

Detta verkade. Hertigen började gifva goda ord och
genast lemnade konungen honom årsunderhållet tillbaka

,

få det, skrifver han, eders kärlighet må se vår väl-

vilja, och alt det är eders kärlighet sjelf, som tvingat

oss till de obehagliga åtgerderna **].

Adolf Johan var nära 60 år, då han träflfades af

dessa tunga och husliga sorger. Ett hälft år eller bar-

nens flykt dog hans gemål, den enda person, med hvil-

ken han kunnat förlikas. Nu salt han ensam på sitt

Stegeborg, utan maka, utan barn, utan en enda vän —
med brist och fattigdom i det ödsliga huset, och bitter-

het och förtviflan i det ödsliga hjertat. Hau mägtade ej

längre bära dessa bördor utan nedlades på sjukbädden.

Döttrarna skyndade dit och vårdade hans sista stunder

och mottogo hans sista suck. Han dog den 14 Oclober

1689 "'].

JOBÄN KASIMIR AF POLEN,

son af en svensk konung och sjelf af väsa ätten den si-

ste, som bar konungakrona, förljenar i båda dessa egen-

skaper ett rum i Sverges historia. Hans lefnadsöden

voro äfven i hög grad omvexlande. I ungdomen ämna-

des honom till besittning först Kurland, och sedan det

lilla amtel Lauenburg i Pommern. Längre fram tjente

han någon tid i kejserliga härarna och nämdes derpå i

spansk tjenst till amiral och slåthållare öfver Portugal.

Under en resa genom Frankrike blef han af Richelieu

•) Biksregistrat d. 6, 7 och 18 Juli 1688.
••) 5. st. d. 7 Maj 1689.

*••) Riksrcgislrat. d. 16 Oct. 1689.
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tillfångatagen och en längre tid hållen i fängsligt förvar.

Nedslagen af denna och åtskilliga andra motgångar, be-

slöt han öfvergifva alla verldsliga sträfvanden och ingick

derföre i jesuiterorden samt upphöjdes till kardinal. Vid

äldre broderns, lonung Uladislai, död fattades han åter

af verldslig äregirighet samt sökte och Ijckades blifva ko-

nung i Polen. Knappt hade han vunnit sin önskan

,

förrän han ångrade den; men försent. Han hade nem-
ligen också blifvit vid samma tid förmäld med sin bro-

ders enka , Lovisa Maria Gonzaga. Hennes oroliga och

ärelystna sinne beherrskade helt och hållet den lugna

och eftergifvande Johan Kasimir, och uppretade polac-

larna mot både honom och sig, och det mer än en

gång. Trött vid oron och trätorna, önskade konungen

nedlägga spiran och söka lugnet; men den stolta drott-

ningen ville aldrig höra talas om något sådant. De
olyckliga krigen mot kosackerna, mot Sverge, mot Ryss-

land hafva vi redan uti föregående berättelser omtalat.

Del mot Sverge slutades genom freden i Oliva; och det

rysska blef i flere är med lysande framgång utfördt af

Czarnecki. Men sålunda befriade Irån yttre fiender, öi-

verlemnade sig polackarna omigen åt den rildaste oenig-

het. Alla band voro upplösta. Ingen lag, ingen öf-

verhet förmådde hålla partier och personer i ordning.

Konungens befallningar föraktades uppenbart. Likaså

ständernas. De sjeHVa bidrogo till alt nedsätta, liästan

tillintetgöra sitt eget anseende; ty just deras sammanträ-

den blefvo värrsta tummelplatserna för split och våld-

samhet. Inom ungefär två och ett hälft år, blefvo fyra

serskilda riksdagar sönderbrutna, innan något beslut vid

dera hunnit fattas. Orsaken rar polackarnas egen trot-

sande obändighet. Landet, sade man, blir alldeles för-

störde af den olycksaliga riksdagsfebern.

Johan Kasimir var en välmenande, tapper och klok

konung; men stag. Han mägtade ej styra det onda;

men insåg klart dess orsaker och det förderf, hvarmed

landet hotades; och han uttalade med oförfärad upprig-

tighet dessa sina farhågor. Vid riksdagen 1661 yttrade
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han till ständerna med varnande röst: edra inre ord-

lighcler och tvister skola snart locka grannarna till

nya krig, hvilka sluteligen torde göra hela eder fristat

till ett lätt byte för fienden. Den dag torde komma,
dä Éyssland tager Lithauen, Brandenhurg tager Preus-

sen och Slor-Polen, och Österrike tager länderna kring

Krakau. Gifve Gud, alt min spådom icke ginge i

fullbordan! Hans varningar voro förgäfves. Polska fol-

ket ville ej erkänna sina egna fel, ulan skyllde olyckor-

na på sin regering, sin konung. Johan Kasiinir hade

slagit elt mynt med begynnelsebokstäfverna J. C. P. Det

skulle betyda, Johannes Casimirus ; Polonia*]. Hans

raotparti uppgaf gäckande en annan förklaring, neraligen

imlium calamilalis Poloniae**), likasom konungen varit

första och förnämsta orsaken till de olyckor, som träf-

fade nämnde rike.

Några deraf voro i sjelfva verket en följd af hof-

vels olyckliga åtgerder. Drollningen blef nemligen för-

törnad på den dä för tiden mägtige Lubomirski och upp-

retade mot honom äfven konungen. Deras träta inver-

kade på hela riket och föranledde häfliga strider på
riksdagarna och till och med på fältet. Stundom blef

Johan Kasimir i båda hänseenden besegrad. I Stock-

holm höll Lubomirski ett ordentligt sändebud och erhöll

af dervarande regering, om icke hjclp, åtminstone upp-

muntren ***). Till lycka för Johan Kasimir afled Lubo-

mirski midt under dessa tvistigheter.

Drotmingen framkastade äfven ett annat stridsäpple.

Som förut är sagdt, envisades hon att få unga prinsen

af Enghien redan under Johan Kasimirs lifstid utnämd

till blifvande efterträdare. Detta var mot gällande lag

och rådande tidsanda, och mötte derföre ihärdigt mot-

stånd. Men drottningen var sjelf lika ihärdigt envis. På

riksdagen 1667 förbödo ständerna å nyo, och en gång

*) Johan Kasimir och Polen.
**) Början af Polens elände.

*••) Rådsprot. d. 21 och 22 Maj 1666; d. 12 Febr. s. å.
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för alla, alt under konungens lifstid väcka fråga om blif-

vande efterträdare. Just i delsamma fick drottningen

blodstörlning och afled den 50 April 1667. Man trodde

orsaken Tara harm öfver planens misslyckande.

Nu försvunno visserligen de tvister, hvilka drottnin-

gen personligen bragt å bana. Polackarnas egna trätor

fortforo. Detta påskyndade Johan Kasimirs beslut att

nedlägga kronan, och drottningens äregirighet var dervid

icke längre i vägen. Men nu bestormades han frän mån-

ga andra håU med förslager och planer af allehanda be-

skaffenhet. I synnerhet hade man i beredskap åt honom
den ena fästmön efter den andra ; ej mindre än sex»

Den gamle erfarne mannen fruktade äktenskapsbandet,

och vägrade. Om, sade han, konungen i Frankrike

vill, all jag skall ålerigen förmälas, så måsle han

också skaffa mig tillbaka några af mina förflulna år,

och mycket af mina försvunna krafter. Man lemnade

honom ändå icke i fred. Några vidtaida prester före-

ställde, all konungen med sin kända böjelse för qvin^

nor skulle utan maka snart falla i synd. Han borde

derföre inträda i äktenskap för att frälsa sin själ.

Men äfven detta kunde ej öfvervinna Johan Kasimirs

ovilja. Frankrike, som numera hoppades få Enghien ut-

vald till polsk tronföljare, ville då påskynda Johan Ka-

simirs afsägelse, och erböd honom för sådant fall en år-

lig pension af 400,000 livrés med flere andra fördelar.

Detta bidrog alt stadga hans beslut , och redan året efter

drottningens död skedde afsägelsen, oaktadt polska både

rådet och riksdagen med böner och tårar på fullt allvar

besvuro den numera saknade konuEgen alt stanna qvar.

Men förgäfves. Det var också en skymf för hela Polen,

att Johan Kasimir så föga aktade dess krona. Polackar-

na fattade derföre det riksdagsbeslut, alt hädanefter skulle

ingen polsk konung mer få nedlägga regeringen.

Johan Kasimir flyttade snart till Fiankrike. Po-

lackarna hade lofvat honom ett årsunderhåll af 150,000

gulden. Det påslås, alt deraf icke en enda fyrk blifvit

utbetalad, och Johan Kasimir mäste lefva af främmande
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barmherlighet. Konung Ludvig den fjortonde gaf honom
abbolstiftet St. Germain med årlig inkomst af i50,000
livrés. Här tillhragte Johan Kasimir sina sista år, stilla

och indraget. Ett rykte är, alt han under denna tid

förmält sig med en Marie Mignot, hvilken ursprungligen

varit tvätterska i Grenoble. Sedan gifte hon sig med ett

parlameotsråd, och derefter med fältmarskalken De TSIo-

pital. Denna konungens förbindelse med madame De
THopital gaf en fransysk skämtare anledning till den

ordleken, att konung Johan Kasimir »mourut» »a 1 Ho-
pital» *). I sjelfva verket afled han i Xevers år 1672.

Kroppen fördes till konunga-griflerna i Krakau; men
efter hans egen föreskrift blef hjertat nedsatt i St. Ger-

mains kyrka.

ANDRA KAPITLET.

DE MÄRKVÄRDIGASTE PERSONER UNDER FÖRMYN-
DARE-REGERINGEN.

PEK BRAHE

framträder också nu som Sverges förnämsta man. Un-
der loppet af 1660 och början af 1661 var det han,

som hufvudsakligen ledde ärenderna. Han berättas sjelf

hafva liknat sig vid Sverges vice konung, och bemöttes

nära nog som sådan. Då han en gång reste genom Lin-

köping , blef han mottagen som en kunglig person; ty

landshöfding och biskop kommo honom en half mil utan-

för staden till mötes. Han var på en gång drots, pre-

sident i Svea hofrätt, och tillika den främste bland riks-

förmyndame. Dessa olika göromål kunde ej gerna af en

och samma person medhinnas. Fönnynderskapet var vig-

tisast. För att kunna ät detsan)ma egna hela sin upp-
märksamhet, begärde och erhöll han uuder sig en vice

') Dog pä hospitalet.
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president i liofrälten. Del synes, sade afundsmännerna

,

all han ämnar styra lika enväldigt som gamle riks-

kansleren Axel Oxenstjcrna få sin lid *).

Denna spådom gick ej i fullbordan. Redan under

loppet af 1661 aflog Per Brahes Terlsamhet och infly-

tande, orh det i samma mån, som på livar sin sida om
honom Gustaf Bonde och Magnus Gabriel De la Gardie

framträdde. En serdeles verkande orsak dertill voro Bra-

hes nu fyllda 60 år, och den trötthet, åldren medför.

Dessutom öfverensstämde hans åsigter icke med något af

de mägligare partierna. Med benägenhet för den aristo-

kratiska republiken ifrade han lör inskränkt konunga-

magi ; detta var ej välkommet för det både inom hofvet

och ofrälsestånden starka parti, som länglade efter och

redan i tysthet arbetade på Karl den elftes blifvande

envälde. Han ifrade för fred och sparsamhet; detta var

ej välkommet för hären och De la Gardiska partiet.

Han var en djerf försvarare af grefvarnas och högadelns

anspråk ; derigenom stötte han Bjelke-partiel och lag-

adeln. Han uttalade öppet sin ovilja mot reduktionen;

dermed retade han ofrälsestånden, också genom sina ari-

stokratiska åsigler i allmänhet. Dessa gingo så långt,

att han just i sådant hänseende blef gång efter annan

öfverröstad inom sjelfva rådet **). Sådana voro rätta or-

sakerna , hvarföre Per Brahe icke erhöll större och lång-

varigare inflytande; fastän han var icke blott den rikaste,

förnämaste, högst uppsatta man på sin tid, utan äfven

liade i hänsigt till fosterlandskärlek och klokhet lika om
ej större anseende än någon af alla de andra.

Likväl var och förblef han en ganska vigtig person;

och detta ej mindst genom det oförfärade mod, hvar-

med han städse uttalade sin öfverlygelse. Många prof

deraf skulle kunna uppräknas. Ett bland de märkvärdi-

gaste inföll 1668. Kristina hade under sina resor ge-

*) Riksarh. Stejrcborps ark. Lars Romann till hertig Ad.
Johan d. 18 Oct. 1660. och 28 Jan. 1661.

*') Rädsprx)t. vintren och våren 1661.
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nom Europa väckt ett uppseende, som blef mer och mer
ofördelaktigt. Nu ville hon om igen truga sig in i Sver-

ge. Då sade Per Brahe i sittande råd: del är illa all

vi så länge lålil henne fara som ell gäckspel omkring
i verlden. Vi kunna ej längre försvara sådant, hvar-

ien för vårt samvete eller en gång för salig konun-
gen, hennes far. Min tanka är derföre, all, om hon
kommer hilin, skola vi laga och sälla henne på Öland
och sedan öfver henne och ön förordna en oförfärad

och pålitlig man. De la Gardie anmärkte, alt delta

liknade ett slags fängelse. — Ja, svarade Per Brahe,

det är just också min mening och enda sättet att

främja hennes hasta *). Förslaget blef naturligtvis icke

antaget.

Med samma djerfliet talade han ock i andra, lika

ömtåliga hänseenden. Han påstod, att konungen ej bor-

de kalla adeln undersälarej att konungen icke bör välja

nytt riksråd utan de förras hörande o. s. v. **). I afse-

ecde på de adliga anspråken uttalade han med nästan

exempellös dristighet de grundsatser, som af många an-

dra, men blott i smyg följdes; till exempel, att ej den

yngre adeln ulan blott de gamla ätterna borde ställas

såsom kammarherrar kring konungens person***); — att

lagen ej borde underkastas nya granskningar; ty hvarje

sådan minskar alltid adelns rättigheter {-); — att adelns

hus i städerna borde ej höra under stads- utan under

landslag ]-]-) o. s. v. Han kunde aldrig glömma den

större magt, adeln i hans ungdom haft; aldrig försona

sig med ofrälsemännens sedan den tiden växande anspråk

och inflytande. Då han talar, hör man på en gång ari-

stokraten, som försvarar häfdvunua fördelar, och gub-

ben, som harmas öfver alla afvikelser fråu vanorna i

•) Rädsprot. d. 21 Juli 1668.
**) Rädsprot. d. 5 Ocl. 1660.
"•) Bådsprol. d. 6 Juh' 1666.

t) Rädsprot. i Juli 1668.

tt) Rådsprot. d. 30 Juli 16S8.
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hans älskade ungdomstid. Att småfolket ropar på re-

duklion, sade han, det kommer endast från deras afund

och, från spyflugor, som stifta ondt. De klaga obil-

ligt, ty adeln är nu för tiden långt svagare än förr.

Jag milis ganska väl, alt gamle Gustaf Olofsson*) till

Torpa aldrig red bort utan att vara åtföljd af 60 till

70 hästar. Ingen ting förtretade honom dock så myc-

ket, som förslaget att upprätta en rangordning efter

tjenst, och icke efter börd. Att en grefve, en grefve

Brahe, skulle taga plats under en blott adlig, kanske

till och med under en ofrälse öfverste , kammarråd eller

landshöfding — med en dylik lag kunde hans gamla

grefliga stolthet alldeles icke förlika sig. På sådant sätt,

sade han , blifva alla fyra stånden hvarandra lika,

alldeles såsom fyra svinefötter. I andra välbeställda

tiken finnas dock furstar, grefvar, woiwoder och dy-

lik skilnad stånd emellan. Om, vi nu afvika från de-

ras bruk, så blifva vi ansedda lika turkar och hed-

ningar. — En annan gång sade han , med afseende på

samma rangordning: folket nu för tiden har blifvit ser-

deles kitsligt, och till och med fruntimmerna träta om
platserna. Men förr i verlden mins jag, att gamla

drottning Krislina **) tog dem i armen och satte dem

hvar hon ville. En annan gång sade han: förr i verl-

den hörde man aldrig ordet rang nämnas; men nu

föra alla menniskor det ständigt på tungan. ^ Det är

sannerligen ett förargligt och sataniskt ord. Äter sade

han: aldrig har jag hos småfolket sport en sådan näs-

vishet som nu. Blir den ej näpst, så går det som i

Dannemark, der en borgmästare och en biskop kastat

hela staten öfverända o. s. v. ***) — Sjelf var han ofta

och mycket missnöjd med styrelsens gång. Men när

sådana klagomål kommo frän ofrälseraännen eller raot<

•) Stenbock.

••) Karl den niondes drottning.

•*•) Rådsprot. d. 3 Oct. 1671.
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partiet, clä yille liati ej veta deraf, utan förealirade, att

allt »ar i bästa skick *).

I sammanhang med dessa ensidigt adliga tänkesätt,

var han en öppen och (örklarad fiende till reduktionen

(hvarom mera framdeles). Likaså understödde han lifligt

livarje förslag att åt adeln bortsälja eller förpanta krono-

och skatlegods; så alt, likasom i grannstaterna, all jord

skulle slutligen komma i adelns händer.

I alla andra hänseenden var han deremot en stor

försvarare af hushållning och sparsamhet, och uppträdde

derföre som en väldig kämpe för freden, samt för in-

dragningar af både sysslor och löner **). För att kunna

i dessa vigtiga hänseenden ijena fäderneslandet, beseg-

rade han sin aristokratiska ovilja mot det grefvefiendtliga

Bjelkepartiet. Ar 1668 förenade han sig med detsam-

ma, och Het var Brahes frimodiga fosterlandskärlek, som
först vågade sig fram med förslaget om Blå bokens för-

fattande. Den misslyckades vid utförandet. Alen Brahe

gjorde ett nytt försök. Han förenade sig om igen med
Bjelkepartiet och med Johan Gjllenstjerna och dref ige-

nom den vackra, hälsosamma (men af efterverlden orätt-

vist glömda eller förlegade), 1669 års slatsreglering. —
Bland hans många yttranden om sparsamhet med stats-

inedeln , vilja vi afskrifva ett; det är tillika ett minne

efter den store Gustaf Adolf. Brahe föreställde nemli-

gen, huru orimligt det var, att det fattiga Sverge ville

åt främmande sändebud gifva lika stora skänker, som

förmögnare stater ***). I sammanhang med denna sats

yttrade han ock följande ord : vi kosla alldeles för myc-

ket på våra sändebud vid utrikes hofven. Jag mins,

hur det gick till i honung Gustaf Adolfs lid. Ett

hans sändebud bad om högre underhåll och yttrade:

valt eljest skulle främlingarna föraktligt säga: yidet

') nädspr-ot. d. 46 Ort. 1672 m. fl.

*') Rådsjyrnt. d. 2 och fl April och 7 Maj 1661 och d. 9

Juni 1€60.
"*) Rudsprot. d. 18 Sepl. 1669.
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nsynes, all delta sändebud är tjenare ål en fatlig ko-

r>nung.r) — Men konung Gustaf Adolf svarade: nej!

de skola i dess ställe säga: ))del synes, att detta sän-

ndebudcts herre är konung öfcer ett fattigt folk.» Och
dessa konungens ord, tillade Brahe , böra äfven vi be-

sinna, och ej öfverdådigl läfla med rikare stater *).

Per Brahe var också för egen person en ganska

klok och omtänksam hushållare, den der icke försum-

made sina fördelar. Spår af orättvis och låg egennytta

har han dock under denna tiderymd icke eflerlemnat,

och de främmande ministrarna beskrifva honom såsom

helt och hållet oåtkomlig för mutor eller så kallade vän-

gåfvor.

Per Brahe var på sin tid den rikaste man i Sverge.

Han kunde derföre, oaktadt sin benägenhet för hushåll-

ning, föra en ganska lysande hofstat, och Sverge har

sällan sett någonting dermed jemnförligt. Det var tidens

sed, att högadeln skulle under vistelsen i Stockholm

lefva sparsamt och indraget; men dcremot i grefskapen

visa hela prakten af sin rikedom, hela vidden af sin

magt. De uppträdde der nästan som regerande furstar,

och med anspråk att vara lika med de tyska. Såsom
hvar och en bland dessa sednare hade sin egentliga hof-

hållning hemma i furslendömet, men samlades i Regens-

burg blott för att gemensamt öfverlägga om det gemen-

samma rikets bästa; likaså skulle en Brahe hålla sitt hof

på Wisingsborg, en De la Gardie på Leckö, en Wran-
gel på Skokloster, en Oxenstjerna på Tidön o. s. v. I

Stockholm infunno de sig förnämligast lör alt rådslå om
allmänna riksärender, för stolta att i öfrigt låna sin glans

af konungahofvet, eller att låna sig sjelfva till dess pryd-

nad och bihang.

Sådan var, framför alla andra, Per Brahe. Uti sina

gref- och friherreskaper hade han såsom sin uteslutande

tillhörighet ej mindre än tre städer, Kajana, Brahestad

och Grenna. Döden och reduktionen afbröto anläcenin-

') Bädsprot. d. 11 Juli 1663.

Fryxells Ber. XIV.
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gen af den fjerde vid Kongs-Lena. Den skulle kallas

Brahe-Lena, liksom Grenna den tiden kallades Brahe-

Grenna. Ofverallt i sina talrika besittningar hade eller

anlade han vackra slott. Wisingsborg blef dock medel-

punkten för all hans prakt och herrlighet. På höjden

af de åsar, som från östgöla-sidan omgifva Weltern och

snedt emot Wisingsö, uppförde han på det så kallade

Gudsbacka ett litet vackert slott, med namnet Brahehus,

och raed en utomordentligt skön utsigt öfver södra de-

len af Wetlern och dess omgifningar; och nästan allt

,

hvad ögat såg, och än mera dertill hörde under gref-

skapet. Denna byggnad var dock blott ämnad till ett

hviloställe, ifall, vid grefvens ankomst till stranden, öf-

verfarten till Wisingsö försvårades af mörker, storm eller

andra hinder. Då skulle grefven hvila öfver nallen på
Brahehus. Backen ditupp var dock så brant, alt den

icke beqvämligen kunde åkas eller ridas, hvarföre under-

hafvande bönder måsle i dess ställe bära grefven , eller

Gudfar på Gudsbacka, såsom de plägade sinsemellan

kalla honom, med en blandning af skämtsam förlrolighet

och vördnadsfuU lillgifvenhet. När sedermera han eller

hans förnäma gäster skulle resa öfver till Wisingsö, till-

gick det på slälligt sätt. I Grenna blefvo de emoUagna

af stadens borgare, uppställda i gevär. Derifrån fördes

de öfver i täckta bålar, hvaraf de bästa voro fodrade

med rödt kläde. Vid uppstigandet på Wisingsborgs

hamntrappa blefvo de från vallarna hälsade med pukor

och trumpeter, och under vandringen derifrån upp till

slollet dånade kanoner från vallarna och från det gent

emot liggande Brahehus. På sidorna slodo tvänne kom-

pagnier af grefvens lifgarde, klädda i blått och hvitt,

och hälsade med dubbla salvor herrskapet vid dess in-

träde i slottet. Detta sednare var efter lidens bruk upp-

fördt i fyrkant och ganska rymligt. Det var omgifvet

med vallar och kanoner, likasom en fästning, och inne-

höll också rustkammare, kansli, astronomiskt observato-

rium, bok- och anliqvilelssamling m. m. Bummen voro

möblerade med utmärkt prakt och under maltiden «pp-
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fördes tafifelmusik af stundom ej mindre an 23 serskilda

personer, med pukor, trumpeter, pipor och allehanda

fioler. Om aftnarna blefvo till herrskapets nöje skådespel

uppförda af lärjungarna vid den trivialskola, som gref-

ven underhöll på Wisingsö *]. Emellanåt fördes gästerna

ut på jagt i en djurgård, rik på hjortar, rådjur och

allahanda vildt. En annan gång besågs grefvens stuteri,

hvarur han med furstlig frikoslighet stundom plägade

skänka dyrbara hästar åt sitt främmande. Trädgårdarna

gåfvo också anledning till nöjen och beundran. De räk-

nade 2046 fruktbärande träd. On var i sig sjelf herr-

1ig att beskåda. Odling och rikedom visade sig öfver

allt; och här och der sågos uppresta minnesstenar efter

framledna grefvar Brahe. En stor kopparhatt var upp-
satt på öns midt, och på dess ändar en örn och en

svan , båda likaledes af koppar *').

Grefskapet sträckte sig öfver en betydlig del af We-
ster- och Östergötland samt Småland. Det innehöll om-
kring o60 mantal och gaf till inkomst 18,010 d. s. m. "*).

*) Bond. Fol. 19. Clodts journal,

**) Kammarkoll. arkiv. Eq uppsats om reducerade gref-

och friherrskap. Se för öfrigt om Wisingborgs herrlig-

hct första delen af Clodts Journal förvarad i Bondiska
arkivet på Säfstaholm.

'**) Följande voro Per Brahes förläningar:

Krono- Skatte- Afkastning
hemman, hemman, daler silfvermynl.

Wisingsborgs grefskap

i Jönköpings län . 207%. 100/^. 9,.i71. S. 6'/,^.

i Elfsborgs do . 64 /j. 2,232.30.12.
i Östergötlands do 26. 3. 1,093.25. iy^.

i Skaraborgs d:o . 143/0. 20. S,312. 24. 2i%.

Summa 441%. 123 /4. 18,010. 21. 20 /j.

Hanebo friherrskap

i Skaraborgs län . 20/j. 47/2. 2,039. 9.22%.
Kuopio och Idensalmi d:o

i Wiborgs län . . 489%. 119%^- 3,.3.50. 2. 13'yjg.
Kajana d:o i Österbotten 4,442. 8. —

Summa daler silfvermynl 27,842.10, 8'%j.
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Del utgjorde i förvaltnings och lagskipningsväg ett helt.

Bralie hade öfver detsamma fått sig bland annat tiller-

känd rättigheten att dönima också öfver jif och död, och

denna magt utöfvades af en hans lagman, från hvilken

raan vädjade till grefven sjelf, likasom till en furste.

Som en sådan betraktades han af mänga sina underhaf-

vandti och på hans och grefvinnans bänkdörr i Dimbo
k^-rka stod med stora bokstäfver måladt: Förstens Sloll

och Förslinnans Sloll. Som sådan, som en regerande

person, betraktade han sig äfven sjelf. Flerestädes på
Wisingsö lät han, som föibemäldt är, uppresa minnesste-

nar öfver sig och sina företrädare i grefskapet. Inskrif-

terna voro, till exempel: Pelrus Brahe, Senior, Comes,

JSatus 1520, rexU 30 annos, morluus 1591 *). Likaså

användes på de andra minnesstenarna ordet rexit, d. v. s.

han regerade.

Per Brahe plägade på Wisingsborg tillbringa de

större högtiderna och i synnerhet julen. Om dess fi-

rande går följande siigen. För att göra festen så lysan-

de som möjligt, befalitc han alla underhafvande att till

julen uppskjuta sina bröliopp ; men då blefvo de också

af grefven sjelf bekostade. Vid Wisingsborg lät han för

sådant ändamål uppföra en stor sa! , i hvilken det mång-

taliga, gemensamma brölloppet Crades, och dit det gref-

liga herrskapet nedgick för att på en stund åskåda sina

uuderhafvandes glädje och emottaga deras tacksamhet **).

Men Per Brahe, ehuru rik och mägtig, förmådde dock

ej alt vid sådana tillfallen hålla sina bönder i ordning.

Enligt råare menniskors vana, herrskade täflan, ovilja

och agg mellan inncvånarne i nästgränsande landskap.

Likaså här mellan öslgötar, vestgölar och småiändningar.

Som välplägningen steg i hufvudet, i samma mån stego

Se KammarkoU. arkiv. Jordebok öfver reducerade gref-

ye- och frilierrskap.

*) Per Brahe den äldre, grcfvc, regerade i 30 ar, doglS91.

*') En sädan brölloppssal omtalas ock pä grefliga iustslollct

Wcstanå.
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ock modet, öfvermodet och grälsinnet; så alt brölloppen

nästan alllid åtföljdes af slagsmål, blodsutgjutelse; stun-

dom mord. Per Brahe förmanade, varnade, straffade;

men fåfängt. För alt hålla de stridslystna från hvaran-

dra, uppförde han sluteligen tre serskilda brölloppssalar,

en för hvardera af de tre landskapernas allmoge; och på
detla sätt lyckades han förekomma de värsta våldsam-

heterna. Då hände sig, att en främling, som lillbragte

julen på Wisingsborg
,

gick ned för att bese folket och

dess brölloppsseder. Inkommen i första salen och efter

en stunds åskådande, frågade han: hvarifrån aren i

godt folk? — Vi äro östgötar, Gud vari loff! svarade

med sjelflörnöjd uppsyn en frodig och välbehållen bon-

de. — Främlingen gick till andra stugan och gjorde sam-

ma fråga. — Vi äro smau Iandningar, Gud bärom oss/

svarades med den klagande småländska raundarten. —
Inkommen i tredje stugan, framställde främlingen äfven

der samma spörsmål. Med hvass och snäsande ton, sva-

rade honom en bonde : vi äro vestgötar, vill du vejtat

!

Det grelliga herrskapet log åt berättelsen, och man har

i dessa svar velat se spår af de Irenne befolkningarnas

olika lynnen.

Det finnes dereraot inga spår, att Brahe till iinder-

hafvandes förtryck missbrukat den slora magt, han inne-

hade. Han synes tvärlom hafva varit en allvarlig och

rättvis, men derjemnte god och välmenande husbonde.

Han var i synnerhet verksam till spridande af ljus och

kunskaper. För sina ökade eller förbättrade läroverk och

för den bildning och det större kunskapsförråd, som
genom dessa inrättningar blifvit spridda, för allt detta

står svenska folket i en stor, sällan erkänd förbindelse

till svenska högadeln under sjuttonde seklet, och ej

mindst till Per Brahe. Sjelf hade han goda kunskaper,

serdeles uti matematik, hebreiska och historia, och hvad

han för spridande af lärdom och upplysning gjorde, är

mer än mycket. I Finnland besörjde han anläggningen

af flere folk- och trivialskolor samt af elt gymnasium.

Åbo högskola har honom förnämhgast att tacka för sin
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tillvaro. Som en bland Karl den elftes förmyndare del-

tog han ock vid grundandet af högskolan i Lund. På

Wisingsö anlade han på egen bekostnad en trivialskola,

försedd med trädgård, bibliotek och observatoriura, samt

stipendier åt tolf, på ön födda, välartade gossar. Tillika

ditskaffade han ett eget tryckeri, hvarifrån utgåfvos åt-

skilliga arbeten, i synnerhet i svenska historien, hvilken

han mycket älskade.

Per Brahe var äfven ganska nyttig såsom kansler för

Abo högskola, också genom det allvar och den sans,

hvarmed han sökte afstyra och bilägga de många trätor,

som bland dess lärare uppstodo, samt motarbeta de för-

domar och den vidskepelse, som från fordna tider ännu

bibehöll sig äfven bland de lärda. I delta, likasom i

allmänhet var han en den kloka besinningens man, hvil-

ken ej älskade öfverdrifter. Under det beryktade troll-

väsendet talade han alltid mot stränga och uppretande

åtgerder.

Fem serskilda skådepenningar förvara hans bild och

hans namn åt efterverlden.

NILS NILSSON BRAHE,

den förres brorson genom den vid Liilzen fallne hjelten,

var sjelf amiral och riksråd, samI nära att blifva kanske
den rikaste man, Sverge ägt. Han var nemligen, efter

den barnlösa farbroderns död, ensam arftagare till de
stora braheska icke blott arfvegodsen ulan ock gref- och
friherreskapen. Såsom gift med enda dottern af Karl
Gustaf Wrangel, skulle han också ärfva dennes betydliga

förmögenhet.

Genom förbindelsen med en farbroder och en svär-

fader, båda af så högadliga tänkesätt, skulle Nils Brahe
naturligtvis i mycket hysa likartade åsigter. Men der-

jemnle ådagalades så mycken rättskänsla , samvetsömhet
och ridderligt sinne, att han är en af de vackraste bil-
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derna från denna liderymd ; ehuru visst icke i samma
mån utmärkt genom snille och kraftfull verksamhet *)

MAGNUS GABRIEL OE LA GARDIE

var 38 år gammal och således i den kraftfullaste åldern

då han år 1660 sattes som rikskansler i spetsen för

svenska styrelseverket. Han ägde nu bästa möjliga till-

fälle att visa, hvad han dugde till.

Redan den yttre personligheten hade mycket, som
talade" till hans fördel. Växten var reslig, hållningen

ädel, men ledig; och ur anletsdragen talade snille ocl»

behag, värdighet och mildhet. Samma vackra egenskaper

ledde och lifvade hans umgängessätt, Främlingar, som
besökte Sverge, intygade med lörvåning, att de ingen-

städes i hela Europa funnit någon person , hvilken till

samma grad som De la Gardie var i blick, tal, åtbör-

der och umgänge ett mönster af en hög herres ridder-

liga värdighet och behag.

De la Gardie förenade med tämlig lärdom ett gan-

ska godt minne och mycken förmåga alt hastigt och

klart genomskåda hvarjehanda förhållanden samt ovanligt

stor lätthet att yttra sig, så väl mundteligen, som med
pennan. Lyckliga vändningar, träffande anmäikningar,

väl tillämpade anföranden ur tidens mest lästa författa-

re, gåfvo mycket behag åt allt, hvad han sade. I det

vanliga umgängeslifvet var han härutinnan oölverträfte-

1ig; men icke så alldeles i politiskt hänseende, och när

han kom till papperet. Redan från ungdomen och se-

dermera allt framgent äro hans bref, skrifter och anfö-

randen fulla af tal om och beröm öfver sig sjelf, samt

klagan öfver ovänner och förtal; allt märken af en svag

själ, som för sina goda gerningar ej nöjdes med samvetets,

ulan illfänades efter menniskors bifall, folkets eller hof-

vets. Mest dock det sednares. Med en dödande oro

•) Se Rädsprotokollen under ifrågavarande tiderymd.
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följde och räknade han under gunsllingstiden hvarje äf-

ea det minsta tecken af Kristinas nåd eller onåd*).

De la Gardies politiska vältalighet hade också ett

annat fel. Den var visserligen lätt, lysande, utförlig,

nästan uttömmande; men esomoftast ledfle den icke till

något visst mäl. När en sak föreföll, framställde De la

Gardie ofta alla dess sidor sä omständligt, sä lifligt, alt

han sjelf icke förmådde fästa sig vid någon. Detta för-

hållande, vare sig alt det grundades på likgilllighet eller

obeslutsamhet, blef dock i alla händelser ganska oför-

delagligt för honom i egenskap af ledande statsman, och

lemnade ofta segren åt hans mindre utmärkta, men raer

bestämda motståndare. Detta vankelmod gör honom också

för häfdatecknaren ytterst svår att uppfälla; ty han ta-

lade ena stunden för en åsigt och andra stunden för en

alldeles motsatt; och båda gångerna med öfvertygelsens

värma och kraft i utförandet, så att man understundom

svårligen kan gissa, hvilkendera meningen i sjelfva verket

varit hans egen.

Serdeles märkvärdigt var ofta nog hans uppförande,

när någon af rådsherrarna föreslog oskäliga löneförhöj-

ningar, olagliga gåfvor och förläningar m. m. I början

utfor då De la Gardie häfligl deremot och talade för

rättvisa och sparsamhet. Men, när motparten enträget

vidhöll silt påstående och började ulförligl beskrifva den

sökandes behof och jemmerfulla nöd, eller dess stora för-

tjeosler, eller ock åberopade likarlade förut beviljade gåf-

vor; eller till och med endast var envis och förorsakade

trätor och obehag ; då mattades De la Gardies motstånd

mer och mer. Var det ömhetens dellagande för nöden,

eller svaghetens oförmåga att säga nej , eller behofvet af

ömsesidigt öfverseende för egna, dylika anspråk? Troli-

gen verkade alla tre skälen, och De la Gardie slutade

ofta med alt ifrigt förorda, hvad han i början lika ifrigt

motsagt **).

*) Se i synnerhet De la Gardies bror till Karl Gustaf åren

1646 till löa.-S, i liiksark. Bref till Karl Gustaf.
**) Se flere exempel i Rudsprot. 1660—1672.



D€t saknas ej heller exempel, att De H» Gardie sökte

antftga en hög och afgörande too. Men detta misslyc-

kades ofta. emedan den jtlre beslatsamheten ide Tar

grondad på det lagna medvetandet af en inre. Vid

sådana liÖfaJlen förifrade han sig derföre standom och

tillsrep ålskil!^ gango- den oljckliga ulrägen alt fram-

kasta api^fter och beskylhiingar, som icke öfverens-

stimde med ssnningoi, eller som ätnrinstoae icke kaode

berisas. Sådana Toro tiliritdserna mot Steinherg och

Schlippenhach 16o5, mot braDdenhorgiska sändebodrt

Crackaa 1667 och mot Biörenkloa och Sten Bjelke sam-

ma år och nK»t den sednare årai 167i, 1678') m. fl.

För hvarjc sådant Tågadt men lillhabaslaget anfall, sjönk

De la Gardies anseende. Man såg tjdhgen , att han ej

noga Täsde sica ord : ett fel , som man också återSnner

i de af honom apj^jorda statsregleringama , hrilka han
alltid försäkrade Tara tilliörhtiiga , men hvilka dock all-

tid befnnnos vara motsatsen.

Med sina många lysande egenskaper, var och skalle

De la Gardie nödTändigt vara en i många hänseenden

utmärkt ämbetiman och rikskansler; dock ej i de vä-

seodtligaste. H^n var ej mägtig af en jemn och ihärdig

erksamf^et. Fc.r några vedior arbetade han träget och

fort: men öfrerlemnade sig dessemellan åt nöjen och be-

qvämJigbet. s?.rat tillbragte hela månader, nära haUar,

på sina landtegcndomar och lemnade under liden aren

derna handlöst åt de i Slocibolra qrarblefna rådsberrar-

na; och detta stuodom rid tämligen kinkiga tidsförhäl-

bnden.

I allmänhet Tar hans befattning som rikskansler icke

sä svär, som vid många andra tillfallen : tv STcrge ägde

ocb flertalet af dess styrelse yille bibebälla freden- Att

den verkeligen bibehölls, derföre har Sverse att tacka

Bonde- Brahe- och Bjelke- partierna. De la Gardie der-

emot sökte ::är:2 efter annan inveckla riket i kris mot

• RådffrrfA. d. 17 0:t. 157? — K'^.nr^lprotok. i rådet

d 5 Jaoi lS7i.
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Ryssland och mot Polen , och under sin allmagtstid in-

vecklade han det verkligen i bremiska (ejden. Sverges

deltagande i den ädla och ärorika trippelalliansen skedde

helt och hållet mot De la Gardies vilja.

Mörkaste sidan af hans ämbetsförvaltning är bus-

hållandet med kronans medel. Mannen var glad, väl-

görande, lälllynnad. Han älskade pragt och slöserier,

men kunde alldeles icke vänja sig vid beräknande spar-

samhet ; i detta liksom i mycket annat lefvande blott för

dagen. Derföre var han ock ständigt skuldsatt och i

stort behof af penningar. Dessa, säger en nära samti-

dig författare, logos, der de funnos, och lades, dä de

behöfdes. Man läser från den liden många klagomål

öfver De la Gardies åtrå efter mynt. Det säges att han

skydflat palmstruchska banken och derföre erhållit en

del af dennes orättmätiga vinst; — alt han med kronans

kontanta medel lålit betala sina tvifvelagtiga fordringar;

— alt han tillskansade sig en mängd kronomedel; —
att han niotlog penningar af utrikes magier o. s. v. *).

Säkert är, all lian lät gifva sig sjelf åtskilliga donatio-

ner **) samt likaledes åt sina tvenne bröder Axel och

Pontus förlaningar, helt och hållet stridande mot lagna

beslut'**). Genom detta uppförande; genom den släpp-

') Reduktionsherrarna vid sin efterräkning beskylla De la

Gardie alt pä ett eller annat sätt ha under förmyndare-

tiden tillegnat sig kronomedel till en summi af 105,263
dalcr silfvermynt (se Lönhoms Handl. XI. ."16—62). Men
De la Gardie nekar härtill pä det cnsländigaste och på-

står, alt denna reduktionsherrarnas räkning icke hvilar

på riktiga grunder. (Se en mig veterligen förut okänd
försvarsskrift af M. G. De la Gardie, uppsatt efter 1680.

Den flnnes i Bondeska arkivet pä Säfslahjlm.) I denna

skrift säger De la Gardie ytterligare, alt han både af

Kristina och af Karl Gustaf fält sig anslagna pensioner,

som han dock aldrig uttagit. Vi ha ej mägtat reda för-

liäliandet tillräckligt för att kunna afgöra, hvilkenderas

uppgift är rätlast.

•) Se lilulalurregislrct 1662.
*'•) Ridsprot. d. 1 Oct. 1668.
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händlhet, hvarmed De la Gardie gaf efter för andras

dylika anspråk; genom de binder, han lade i vägen för

Gustaf Bondes och för Brahe-Bjelke-parliets helsosamma

sparsamhet
;

genom bremiska kriget , som han inledde

m. m.
;
genom allt delta har De la Gardie i ganska hög

grad varit orsak till den älven under ifrågavarande sty-

relse mer och mer ökade oredan och förvirringen i Sver-

ges rikshushållning.

I den yttre politiken stod De la Gardie nästan all-

tid på Frankrikes sida. Del var först och främst hans

öfverlygelse. Dertill kommo ungdomsminnen , kärlek till

det fordna fäderneslandet; ryktet tillade älven egennytta.

Han böd nemligen en gång konung Ludvig den fjortonde

till fadder åt sitt barn. Konungen biföll och gaf barnet

60,000 gyllen *) i faddergåfva. Han klappar barnet

för fadrens skull, sade man, och härledde från denna

och andra förmodade gåfvor rikskansleiens synbara be-

nägenhet för Frankrike.

De medel. De la Gardie på sådant sätt erhöll, skrin-

lade han icke till skatter åt sig och sina barn. Ulan

synnerligt betänkande skrapade han åt sig penningar, och

lika lätt kastade han dem åter ut, ofta för vackra, men-
niskoälskande och fosterländska föremål. Att genom an-

läggande af läroverk och bokförråd sprida ljus och bild-

ning; — att med furstliga belöningar uppmuntra den

tidens lärda och snillen; — alt med varmt hjerta och

frikostig hand understödja nödens barn, när och hvar de

anträffades ; — allt detta var för De la Gardie den hög-
sta glädje och njutning, och han uppoffrade för sådant

otroliga summor. Sättet, hvarpå han anskaffade medlen,

försonas i någon mån af sättet, hvarpå han använde dem.

Mycket deraf förspilldes dock för att tillfredsställa

hans högmod och praktlystnad , i hvilka svagheter hin

öfverträfFade alla på sin tid. Vi hafva nyss lemnat en

beskrifning om Per Brahes ståtliga hofhållning på Wi-
ngsborg. På samma sätt lefde De la Gardie på sina

•) Enligt andra 20,000 riksdaler.
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många landtegendomar och i synnerhet på Leckö. Sum-
man af alla hans inkomster uppgick, år 1669 Ull 121,596

daler silfvermynt *).

I den inre politiken var han icke på långt när så

sträng aristokrat, som de fleste hans samlida, och delta

hvarken i förhållande till konungaraaglen eller ofrälse-

stånden. Af slägtskap fastades han vid kungahuset, och

af sitt glada och menniskoälskande sinne vid folket. Ofta

talade han för dess sak, och för sanning och mennisko-

rält med kraften och värman af en liflig öfvertygelse

,

hvilken dock enligt hans vana snart gaf vika för andras

envishet och egen svaghet.

Sådan var, som statsman betraktad, den herre, som

ofta ledde och i följe af sitt ämbete alltid bort leda Sver-

ges styrelse under närvarande förniyndarelid. Han var ej

värfvet vuxen. Delta hade han också sjelf med dunkel

förkänsla anat, och derföre ängsligt och ifrigt sökt un-

dandraga sig den fruktade kanslersplatscn. Betraktaren

häraf känner ett lifligt deltagande vid de många och svåra

motgångar, De la Gardie sedermera på samma plats rönte.

Det var för både honom och för Sverge en olycka , att

Karl Gustaf, som ganska väl kände mannens brister, lik-

väl för sina dynastiska planers skull , trugade honom till

en svssla, hvilken han icke mägtade fullgillti^t bestrida.

Det var en annan olycka, att Sten Bjelke, Klas Rålamb,

Knut Kurck med flera, hvilka stodo öfver De la Gardie

i åtskilliga redbara egenskaper, dock voro honom under-

•) Krono- Skatte- Ordin, och Extra

bennnan. hemman Ordin, ränta.

M- G. De la Gardics d s.m. öre.

grefskap Lcckö in-

nehöll 171/4. 147%. 10,608. 25.15 /j.

Grefskapot Pernau . — — 6,5."i8. — —
ViihcnskapelEkholmpn 45. — 3,384 15 6%.

Summa 214 /^. 147%. 20,521. 8.21%.

Se Kummarkolleg. Jordebok öfver reducerade grefve- och

fiibcnskap.
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lägsna i de mera ytliga, som likväl under partitider for-

dras för att hålla sig qvar vid rodret. Största olyckan

var, att Gustaf Bonde så snart föll undan och Johan

Gyllensljerna så sent uppträdde. Om Gustaf Bonde haft

starkare helsa, större ihärdighet och längre lif; eller om
Johan Gyllensljerna redan från 1660 hade setat i rådet;

troligen hade en af dem blifvit själen i förinyndaresty

relsen och gifvit åt densamma ett helt annat och bättre

.skaplynne.

En sådan ljusare sida hade De la Gardies verksam-

het i en annan och mer enskild riktning, till hvilken vi

nu med glädje vända oss från de föregående skuggorna.

De la Gardie, ehuru icke egenteligen lärd, var dock vit-

ter och kunskapsrik samt älskade lärdom och sköna kon-

ster. Som kansler för Uppsala akademi, ägde han godt

tillfälle till verksamhet i dessa vägar; och hvad han så-

lunda för Sverge uträttat, är långt mer, än hvad här

kan uppräknas. Han älskade byggnadskonsten och lem-

nade dess idkare tillfälle till öfning och förtjenst, då han

dels uppförde, dels tillbyggde de flesta af sina många
slott, Leckö , Höjentorp, Mariendal , Ekholmen och Wän-
negarn m. fl. ; likaså vid de många kyrkor, hvilka han

på egen bekostnad lät åt fattiga församlingar, antingen

helt och hållet uppföra, inreda eller frikostigt begåfva.

Ej mindre än 57 kyrkor, deribiand 17 inom grefskapet,

kommo på sådant sätt i åtnjutande af hans frikostighel.

Att endast i korthet uppräkna, hvad han gifvit åt kyr-

kor, skolor och barmhertighefsverk, skulle ensamt fylla

flera sidor af denna bok. De många predikstolar och

altartaflor, som för ofvannämnde byggnader erfordrades,

och de många bildverk och väggmålningar, som för slot-

ten beställdes, gåfvo öfning, sysselsättning och förtjenst

åt såväl inhemska som främmande konstnärer. Hans vid

Ekholmen anlaggda trädgård ansågs på sin tid som en

bland de förnämsta i norden.

De la Gardie inlade en serdeles stor förtjenst genom

det varma nit, hvarmed han omfattade Sverges språk,

häfder och minnesmärken. Man kan med skäl säga, att
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dessa vellenskapsgrenar blefvo pånyltfödda eller nästan

nyskapade genom honom , som dock var ättlmg af en

främmande slägt. Han omfattade dem med mycken kär-

lek. Vi hafva, sade han, genomforskal hela den gre-

kiska och romerska fornverlden ; men dcremol lemnal

i oförljent glömska våra förfäders öden, vishet och

lungomål. För att godtgöra delta fel
,
genomdref han

år 1666 inrättandet af antiqvitets-kollegium, hvilket skulle

sysselsätta sig med nämnde, förut vanvårdade ämnen.

Han uppsatte sjelf föreskrifterna om dess verksamhet,

lemnade sitt i Uppsala varande lius till boställe ål Sljern-

hjelm, verkets ordförande, samt skänkte S,000 daler och

behöfligt tegel till uppförande af en egen byggnad åt det

nya ämbetsverket. Denna inrättning var i början mycket

verksam och utgjorde sjelfva vändningspunkten från den

förra, uteslutande grekiskt-romerska riktning till den mer

fosterländska, som utmärkte sednare tiders historiska stu-

dium.

För öfrigt gynnade De la Gardie all slags lärdom.

Han hade stora bokförråder på Leckö, Wännegarn, Karl-

berg och i Stockholm samt bekostade och förlade flere

vigtiga arbeten. Genom bref och meddelanden stod han

i förbindelse med nästan alla den tidens lärda i norden;

och de flesta bland dem stodo i förbindelse till honora

för uppmuntringar, befordringar och betydliga understöd.

Bland dem förlefde han sina gladaste stunder och glömde

sina svåraste bekymmer; och medan Bjelkeparliet i Stock-

holm arbetade på störtandet af hans statsreglering, reste

han med Hadorph omkring i Westergötland och samlade

och aftecknade dess ryktbaraste minnesmärken.

BENGT OXENSTJERNA

var då för tiden den ulmärktaste och egentligen taladt

den enda utmärkta af det nomnet. Han hade flere pä
sin tid mer eller niindie ansedda syskon, deribland ock

riksmarskalken Gabriel Oxensljerna. De voro barn utaf

riksskattmäätaren med samma namn och af dennes ut-
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märkta gemål, fru Anna Baner, systern till Gustaf Adolfs

vänner, de lie bröderna, Per, Johan och Axel Baner.

Alla hennes barn fingo en mycket vårdad uppfostran och

svarade deremot; mest dock den ifrågavarande, så kal-

lade grefve Bengt. Ännu varande ett barn utmärkte han

sig för sedlighet, allvar och ovanligt snabb fattningsgåfva;

redan vid åtta års ålder kunde han tala latin. Vid 14

är eller 1637 kom han till högskolan i Uppsala, hvarest

han genom sina goda egenskaper och sitt i allo hedrande

uppförande förvärfvade tillgifvenhet och högaktning, så

väl af medlärjungar som lärare. Ar 1643 valdes han

derföre till akademiens rector illustris, och när han året

derpå lemnade denna befattning samt högskolan, följdes

han af allas saknad och välönskningar, hvilka känslor

ocksH af den snillrike Verelius tolkades i ett för tillfället

hållet högtidligt afskedslal.

Under trenne års resor genom Europa sökte han

ytterligare vidga och fullkomna sitt redan förut rika

kunskapsförråd, och vid hemkomsten 1647 väckte han så

mycken uppmärksamhet, att Krislina erböd honom plats

vid sitt hof och det såsom öfverkainmarherre genast och

i förslå sleget. Men han undvek hofvet och utbad sig i

dess ställe att på den diplomatiska banan få tjena sitt

fädernesland. Detta beviljades och redan i början deraf

och sedermera allt framgent, visade sig, huru mycket

förtroende man hyste för den unga Oxensljerna. Hans

första syssla blef alt deltJiga i westfaliska fredsverket;

sedermera i exekutions-traktaten i Nurnberg, hvilken vig-

tiga underhandling efler Karl Gustafs afresa öfverlera-

nades åt den 27-årige Bengt Oxensljerna i första rum-

met. Sedan utförde han beskickningar vid några tyska

hof; hvarefler han inrättade och ordnade det wismarska

tribunalet. Han var den första som Karl Gustaf visade

det förtroendet att utvälja till rådsherre. Derpå ledde

han ånyo flere tyska underhandlingar samt föreslod den

afdelning af kansliet, som under polska kriget åtföljde

konungen. Tillika förordnades han som generalguvernör

ölver den inre slyreLen af Polen. Hans fångenskap i
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Warschau, hans ärofulla deltagande i försvaret af Thorn
samt i oliviska freden hafva dessa berättelser förut om-
talat.

Redan i början af förmyndare-styrelsen uppträdde

Bengt Oxensljerna såsom en anhängare af Gustaf Bonde,

och som en kämpe lör fred och sparsamhet. Troligen

Tar det både för att aflägsna honom och emedan det för-

störda LifBand behöfde en så duglig styresman, som han

redan 1662 nämndes till general-guvernör i Riga, oak-

tadt han på allt sätt undanbad sig förtroendet *). Här
uppgjorde han ett besparingsförslag för hela liffländska

staten, hvilket blef af rådet gilladt **). Sedermera ut-

nämndes han åter till president i Wismar och derjemnte

till svenska rikets legat i Tyskland. Detta sednare upp-

drag var en tom tittel, med betydlig lön men ringa

motsvarande göromål. Vid den allvarsamma statsregle-

ringen af 1669 beslutade man derföre att indraga också

denna obehöfliga , men dyra syssla; oaktadt dess^inne-

hafvare hörde till det då rådande Bjelkepartiet. Alger-

den var rättvis; men Bengt Oxensljerna upptog den illa,

klagade häftigt och öfvergick från sina gamla politiska

vänner samt förenade sig med De la Gardie och deltog

med honom i de obehagliga tvister och splittringar, som

så ofördelagtigt utmärkte förmyndareregeringens sista år.

Hans förut så klara stjerna gick härvid i moln; men
blott för en kort tid. Efter några år finna vi honom
åter i sällskap med de bästa af Bjelke-partiet på fredens,

sanningens och rättvisans bana.

I sin ungdom, eller vid 28 års ålder var Bengt

Oxenstjerna förlofvad med Kristinas gunstling, den sköna

och ryktbara Ebba Sparre. Men drottningen tvingade

bemälte fröken att upplösa denna förbindelse och i stället

förlofva sig med Jakob Kasimir De la Gardie, gunstlin-

gens bror, Oxensljernas far, då varande riksskattmästa-

ren, klagade hos drottningen deröfver; men fåfängt.

*) Rfidsprol d .'> Juli 16G2.
••) RåOsprot. d. 19 Juli 1663.
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Grefve Magni lyckas sljerna stod vid den tiden på sin

höjd och till hennes förherrligande måste allt bidraga,

äfven slag tförbindelsen med drottningens förnämsta qvin-

liga gunstling. Tidens vidskepelse, äfven bland de mäg-
tigaste, hviskade, att det var gamla Ebba Brahe, som
med trolldom och hemliga konster, åstadkom den utom-
ordentliga Ijcka, som hennes barn åtnjöto.

Sedermera blef Bengt Oxenstjerna förmäld först med
en fröken Wachtmeister och, sedan hon 1666 aflidit,

med Magdalena Stenbock, brordotler till riksamiralen och

en afkomling af Erik Stenbock och Malin Sture.

HORNABNA.

I förra delar är berältadt, huru i Stockholm under
sednare åren af Kristinas regering fördes ett ganska vildt

och stormande lif. Många, och i synnerhet af det yngre

slägtet, blefvo genom den allmänna upplösningen af seder

och ordning förvillade och öfveilemnade sig utan hejd

och sans åt nöjen och njutningar af alla slag. På denna
olyckliga bana ingingo många den tidens rika och för-

näma ynglingar, och deribland flere, som hade stora gåf-

vor och mycken duglighet. De utgjorde ett eget på sätt

och vis slutet sällskap och kallade sig Les Goinfres, d.

v. s. Rumlare. Själen i förbundet var Lorents von der

Linde, eller Lasse Lind, som han vanligen i brödernas

förtroliga bref kallades. Med sitt glada lynne, sin älsk-

värda uppriktighet, sin pröfvade oegennytta, sin outtöm-

liga qvickhet var det han, som genom dessa egenskaper

drog en förgyllning öfver de grofva lasterna ; och gaf

dem det lockande, det förvillande sken, som framställer

den råa vällusten under skepnaden af en frisk, oskyldig

lefnadsglädje, och som ger namnet af oskrymtad ärlighet

åt det, som egentligen är fräck skamlöshet. Åtskilliga

sedermera ryktbara män hade mer eller mindre blifvit

inryckta i detta sällskap, ehuru de snart återigen ryckte

sig derifrån. Sjelfva Karl Gustaf och Magnus Gabriel

De la Gardie voro ej helt och hållet (ör detsamma fram-
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mande. Men den egentliga kärnslammen utgjordes af

bröderna Bengt och Krister Horn och Loren ts von der

Linde. Ännu vid femtiofyra års ålder, och efter en svår

dödssjulidora skrifver denne sednare och jubilerar öfver

att rtåler kunna följa den stora hopen. Jag lofvar,

skrifver han, alt jag skall njuta, hvad mig lyster och

lida hvad jag kan; och att ej lemna glädjens altare,

förr än jag ej mer kan hvarken sjunga eller skratta *).

Bland de utmärktare medlemmarne i delta sällskap

räknades, som ofvan är sagdt, Bengt Horn; och var han

dess grundsatser så trogen, att han år 1664, redan va-

rande riksråd och general, hälsas af Lorents v. d. Linde

såsom loujours Villustre chef des vcritables goinfres, et

la royauté méme de notrc noble bände **).

Denne Bengt Horn, sonsons son till den store sjö-

hjelten, var för öfrigt en tapper och lilltagsen krigare.

Under fälttågen mot Polen och Ryssland klädde han blo-

dig skjorta för fäderneslandet och uppsteg sluteligen till

värdighet af fältmarskalk. Afven vid rådsbordet käm-

pade han tappert och oafbrutet; men på ett annat vis,

nemligen såsom De la Gardies trognaste vapendragare.

Han utmärkte sig framför alla andra, då del gällde att

hlindt och djerft försvara regeringens slöserier, adelns

öfverdrifna företrädesrättigheter och bördens plats fram-

för tjensten. Han var ock bland dem, som häftigast mot-

arbetade Brahe-Bjelke-parliets år 1669 föreslagna indrag-

ningar ***]. Han utverkade äfven åt sig sjelf dryga och,

som det tyckes, olagliga betalningar -j-); Gck också vid

') I Riksarkivet och flere handskrift-samlingar finnas en

mängd bref, som vittna om detta sällskap; serdeles breT

frän L. v. d Linde, licngt och Krister Horn; äfven frän

M. G. De la Gardie.
**) Alltid en utmärkt anförare för de verkliga rumlarne,

och just sjetfva majestätet i deras ädla förbund. Se
Riksärk. Sv. mäns bref. L. v. d. Linde till B. Horn
d. 3 April 1664.

*•*) Rädsprot. d. 26 Nov. 1669, d. 14 Juli, d. 3 och IS Oct.,

26. 27 och 28 Nov. 1672.

t) liådsprot. d. 3 Aug. 1670.
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sedermera blifvande reduktion en lämligt svår efterräk-

ning. — Anmärkas bör äfven, alt han är 1660 var en

bland de få anhängare, som hertig Adolf Johan hade*).

— Sjelf blef han hlet därefter formhgen anklagad, att

vid freden i Kardis hafva tagit mutor af tsaren. Målet

väckte mycket uppseende; men slutligen blef Horn fri-

känd och anklagaren **) dömd till döden. — En annan

gång blef han likaså till heder och ära antastad af en

liffländare vid namn Lode. Horn erbjöd, men Lode ville

ej antaga förlikning. Vi känna ej sakens utgång***).

Bengt Horns eget sorgliga slut förokoraraer i nästa

afdelning.

BANER.

Slägtens då för tiden mest omtalade medlem var

den store fältmarskalkens son, grefve Gustaf Adam Baner;

men man omtalade honom ej till det bästa. Ofver hela

riket var han bekant under namnet Dulle Baneren, d.

v. s. Stolle Baneren, Han hade en olycklig förmåga alt

beständigt väcka uppseende och göra sig till föremål för

allmänna talet och tadlet. Redan under Karl Gustafs

tid, var han flera gånger ute för ledsamma uppträden •]-).

Förmyndare-regeringen utnämnde honom dock till riks-

stallmästare; detta för faderns skull och enligt ett äldre

löfte
"l-f).

Men snart fick man ångra förhastandet. Re-

dan samma år måste man varna honom för olaglig och

egenmägtig behandling af det kungliga stallet. Varnaren

fick ovett till svar. — Baner tillät sig gå och hvissla i

de kungliga rummen. Man bad honom afstå från sådana

oanständigheter; men fick återigen ovetl till svar. —

') Riksark. Stegeborgs ark. L. Romann till Adolf Johan

d. 30 Juni 1660. Erik Drake till Adolf Johan d. 3 Aua.

1660.
**) Dess rälta namn var Conrad v. Berner.

•*•) Rådsprol. d. 10 Juni 1673, d. 17 Ocl. 1672.

f) S- st. och revisionsprol. för 1663.

tt) Rådsprot. d. 16 Mars 1664.
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Snart hade han mot sig så uppretat både regeringen och

allmänna tänkesättet, att han blef till en tid förvisad

från hofvet och afsalt frän sin tjenst*); men sådant oak-

tadt ville han dock sedermera truga sig till densamroas

utöfvande **).

Jemnte dessa tvister var han till höger och vänster

invecklad i rättegångar med alla personer och partier.

Nästan beständigt förlorade han sina påståenden , och lika

beständigt klagade han sig vara ett oskyldigt offer för

menniskors orättvisa och elakhet ***].

Mest berjktadt bland alla hans äfventyr blef för-

hållandet till Maria Skytte. Baner var gift med en frö-

ken Lillie ; men i anseende till hans besynnerliga upp-
förande blef förhållandet dem emellan icke det bästa.

Slutligen, ehuru hustrun ännu lefde, företog sig Baner

att resa och bo och lefva tillsaramans med en fröken

Maria Skytte; dotter af det bekanta riksrådet Bengt.

Saken väckte mycket uppseende, mycket tadel, och slut-

ligen blef Baner kallad inför rådet. Han nekade, ville

svära sig fri och utdrog rättegången så, att den väckte

mycken förargelse. Slutligen blef han i rådet skrapad,

och af Hedvig Eleonora omigen förvisad från hofvet
-f-).

EmellertiJl dog hans olyckliga, öfvergifna hustru.

Den store predikanlen Pontinus tog vid hennes likbegän-

gelse till ingångsspråk och betraktelse-ämne de orden:

Du äsl såsom en öfvergifvcn och af hjerlai bedröfvad
qvinna, och såsom en ung hustru, den der borldrif-

ven är. Hennes öde väckte allmänt deltagande, och

Baners förhållande lika allmän ovilja. Denna känsla öka-

des än mer, då han någon tid efter sin makas död in-

gick ett nytt men olagligt äktenskap med samma Maria

Skytte. Han blef derföre anklagad och dömd till sex

") Rådsprol. d. 14 och 22 Sept. samt 6 och 9 Nov. 1666.
") Rådsprol. d. .'jo Mars 1667.

"**) Se öfverallt i Rådsprol. under hela irrägavarande tide-

rymd.

i) Rådsprol d, 6 och 14 Not. 1666.
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års landsdjkt. Snart väcktes fråga om att taga hoDom
till nåder igen. Unga Joh. Gabr. Stenbock satte sig der-

einot. Det är bäst, sade han, alt, androm till varna-

gel, låta straffet gå i verkställighet. Dessutom, i fall

grefve Baner får nåd, blifver han deraf endast öfver-

modig och tillställer snart nya oredor *). Baner fick

likväl inom kort nåd och stadfästelse på sitt äktenskap.

Knappt ett hällt år derefter förehade han omigen flera

våldsamma och olagliga upptåg, så att han åter måste

af rådet allvarligen skrapas **).

Gustaf Adam Baner var en bland dem, som till

egen olycka truga sig till ett rum i historien. Vi hafva

måst i förväg göra läsaren bekant med denne besynner-

lige man , som under nästa tidskifte på ett så eget sätt

ingriper i händelsernas gång.

Samtidigt med honom lefde två andra herrar af

namnet Banéi-, nemligen Gustaf Persson och Gustaf Karls-

son, hvilka båda genom sina egenskaper uppstego till

rådsbordet.

STENBOCKARNA,

Gustaf Otto, nu varande riksförmyndare och riksamiral,

var en sonson af Erik Stenbock och Malin Sture, och

(öddes 1614 på det gamla slägtegodsel Torpa i Wester-

gölland. Som de flesta samtidingar och likar valde han
krigiska banan och kom redan tidigt med i tyska fejden.

Han utmärkte sig derslädes hela tiden för duglighet och

mod och skar med djerf hand äfven enskilda lagrar, t.

ex. i slagen vid Witlstock, Zobtenberg och Leipzig, samt

belägringarna af Glogau och Olmiilz. Under danska kri-

get 1644 stod han i spetsen för Wermlands försvar, och

det blef försvaradt. När tyska kriget slöts, hade den

då blott 54-årige Stenbock redan uppstigit till värdighet

af general.

*) nådsprot. d. 6 Nov. 1676.
") Rådsprot. under Lela tiden frän 1664—1674, i hvilka

grehe Baner och hans mål upptaga en betydlig d«l.
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Under följande fredsår försvinner han i det obe-

märkta, men framträder vid Karl Gustafs krig återigen,

och med ära. På polska slätterna tillkämpade han sig

mången seger; i synnerhet då han år 1656 vid Phi-

lipowa slog de öfverlägsna polackarna. Sedan kora dan-

ska kriget med sin lysande början och sitt sorgliga slut;

äfven för Stenbock. Vid nederlaget på Fyen föllo många
blad från den krigiska lager, som förut omgaf hans hjessa.

Medborgarens fredliga eklöfskrans hade han ännu
icke burit ; och förvärfvade den ej heller hädanefter.

Han ägde krigarens mod och kraft i farans stund; men
ej ämbetsmannens oegennyttiga uppoffring och arbetsam-

het. Huru han, tvärtemot högadelns vilja trugade sig

att blifva riksamiral, är redan berättadt. Det var hans

olycka. Han kom på en plats, hvars göromål han ej

mägtade uppfatta, hvars åligganden han ej mägtade upp-

fylla, hvars frestelser han ej mägtade motstå; men en

plats, hvars höjd ådrog honom af både samtid och ef-

terverld den oundvikliga granskning, som ej låter något

fel slippa oanmärkt. Som riksråd och till och med som
riksamiral, deltog han föga i öfverläggningarna; och det

lilla, han sade, var litet äfven till innehållet*). Danska

ministern skrifver ock: torde hända, all grefve Stenbock

är en man af stort förstånd; men för mig har han
åtminstone hållit del så hemligt , att jag aldrig kun-

nat upptäcka del. Som riksamiral var han ej heller

utmärkt, och när flottans ärender föredrogos i rådet,

var det aldrig Stenbock, ulan Nils Brahe, som förde dess

talan. Deremot tillät sig Stenbock begagna flottans ma-
troser för alt låta dem uppföra en sin enskilda byggnad;

ett tilltag, som redan då väckte mycket missnöje*') och

som längre fram jemnte många andra mer eller mindre
rättvisa efterräkningar, bragte Gustaf Otto Stenbock nära

nog till tiggareslafven.

*) Se Rådsprotokollen.
*•) Ri''sprot. d. 20 Aug. 1669. d. 3 Aug. 1670.
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JOHAN GABRIEL STENBOCR

var brorson till nästföregående herre, samt son af den

Fredrik Stenbock, som i slaget vid Liilzen förde Små-
lands ryttare, i spetsen för hvilka Gustaf Adolf bler

skjuten. Denne Johan Gabriel Stenbock var nu en ung,

vacker och välväxt herre, samt stor mästare i dans, ridt,

fäktning och andra ridderliga idrotter. Lärdom hade

han ej mycken; men det klara förstånd, goda minne och

lätta sätt, som visste alt icke blott dölja denna bristutan

ock gifva honom utseende af en bildad och kunskapsrik man.

I början af ifrågavarande tiderymd. brusade ännu ung-

domens öfvermod i ådrorna och han plitade tappert med
flere af ungherrarna den tiden *). Men vanligtvis och så

snart förhetsningen var öfver, erkände han öppenhjertigt

och gerna sitt fel, och småningom försvunno alla sådana

öfverilningar. Hela sitt lif igenom bibehöll han dock elt

ridderligt, stolt och finkänsligt sinne.

Med dessa egenskaper blef Stenbock omtyckt af alla,

och ej minst af fruntimmerna ; äfven af Hedvig Eleonora,

och det så mycket mer, som han med stort förstånd och

drift ordnade hennes enskilda hushållsangelägenheter.

Redan 1664 eller vid 24 års ålder utnämndes han till

hofraarskalk och styresman öfver hennes lifgeding. Vid

sitt 26 år blef han riksstallmästare efter den afsatte

Dulle Baneren, och vid det 28:de riksråd. Vid det

trettiotredje blef han riksmarskalk, dertill utnämnd af

den då myndige Karl den elfte.

Johan Gabriel Stenbock var en serdeles klok och

ordentlig herre i vården af såväl egna som allmänna hus-

hallsangelägenheter. Som riksråd fick han derföre sin

plats i kammaren och gjorde der mycken nytla. Ge-

nast efter sitt inträde i rådet deltog hån ofta och med

•) 1663 med unga Axel Lillie. Se Rådsprot. d. 1, 2 och

10 Oct.; med Per Persson Sparre 1664. Se Rådsprot.

d. 5 April. Med Otto Wilhelm Königsmark 1667; och

färdig att duellera med Sleinberg samma är. Se Råds-
prot. d. 11 Febr. 1668.
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eftertryck i öfverläggningarna. Farbrodern Gustaf Otto

stod alltid på De la Gardies sida; Johan Gabriel der-

emol följde Bjclke-parliet och talade städse för sparsam-

het och bättre hushållning med kronans inkomster *).

KASL GUSTAF WRANGEL

är sedan förra berättelser nogsamt känd, och hans ära

har under föregående krig lyst såsom en bland fädernes-

landels klaraste stjernor. Under närvarande fredliga tide-

rymd blef den mycket fördunklad. Wrangel var ej lika

stor i fred , som i fält. Han förvärfvade aldrig den no-

gare kännedom om de fredliga göromålen, som på hans

plats erfordrades. Han utöfvade mycket inflytande inom
rådet, dock mest genom de andras fruktan för hans magt,

djerfhet och fältherreanseende. Yid sjelfva öfverläggnin-

garna var han obetydlig; sällan talande, ofta öfverröstad.

Detta kunde ej smältas af honom, som var van, att i

spetsen för talrika härar herrska öfver länder och folk.

Derföre trifdes han ej i rådskammaren, utan sökte till-

fälle alt få som generalguvernör vistas i Pommern. I

rådet klagade man, att krigsväsendet vanvårdades genom
en så långsam frånvaro af dess styresman, riksmarsken.

Men fåfängt. Wrangel stannade år efter år i Pommern,
der han uppförde sig nära nog som en sjelfsländigt re-

gerande furste, både i pragt och sjelfrådighet. Samma
ståt utvecklade han vid sitt uppträdande hemma i Sverge.

På höjderna af riddarholmen, anlade han ett palats, så

vidsträckt och lysande, att det sedermera i många år

begagnades som boning för det kongliga hofvet och nu

för liden inrymmer flere af rikets vigligaste ämbetsverk.

Likaså hade han uppfört och inredt det herrliga slottet

på Skokloster. Dess murar, dess prakt och dyrbarheter

äro frukter af bayerska fälttågen 1647 och 1648 samt

danska fälttågen tio år derefter; minnen (rån Bregentz,

•) Rådsprol. d. 26 Oct. 1669, d. 7 Mars 1671, d. « April

1672.
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FredrilisndJe och Kronenhorg. Det liela var ell veik af

blodiga byleii, upprest genom krigels älskling, Karl Gu-
staf "NVrangel. Lik många andra trellioåra krigets seger-

minnen , var också Skokloster nära alt falla i ruiner. I

våra dagar har fredens älskling, Magnus Brahe, med fri-

kostig och fosterlandsälskande hand återupprättat denna

den svenska krigareärans praktfullaste minnesvård.

Wrangel älskade kriget för dess ära och för dess

byten. lian behöfde ock dessa sednare omigen, ty prakt- •

fulla bygi^nader och praktfullt lefnadssält började något

mindska de förra. Han talade också beständigt för krig,

än mot Ryssland*), än mot Bremen**), än mot Liine-

burg***), än mot Frankrike, och i allmänhet mot hvem
som häldst, endast det bicf krig af. Han och De la Gar-

die voro förnämsta upphofsmännerna lill det misslyckade

bremiska företaget ; och när den onödiga och yllerst

kostsamma bremiska häien sluleligen upplöstes, var hau

deröfver gnnska missnöjil. Det påstods, att Wrangel för

dess underhall dragit frän kronan ganska stora summor;
men sedt-rmera icke Icmnat oflicerare och soldater den

del deraf, som dem tillhörde. Likaså, alt han ej ville

lomma till Stockholm och aflägga räkenskap för denna

sin förvaltning.

Delta är ej enda exemplet af Wrangels egennylla.

Han gjorde Sverge stora ijenster; men fordrade ock hög
betalning, och hans anspråk voro i den vägen så när-

gångna, alt de ofta väckte det öfiiga rådets missnöje.

Huru han fordrade ersättning för Irondhjemska förlä-

ningarna och för fångarna på Fredriksudde m. m., hafva

vi redan omtalat. Ar 1661 ålerskickade han den stats-

reglering, som var uppgjord för Pommern, påstod, att

den var för knapp, och fordrade en annan. Men Gustaf

Bonde vägrade. Jag förslår, sade han; man vilt, lik-

*) JRudsprot. d. 19 Juli 166S.
••) 5. si.

'") Rådsprot. d. 6 Nov. 1666.

FryiceUt Ber. XIY.
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som i droUning Kristivas tid, truga sig till ni ny

stal för Pommern ; men denna gången skafl del ieke

gå an. Vill general-guvernören laga alla Poinmernn

inkomster och derföre bestrida alla dess utgifter, si

må han del gerna göra; men eljest måste han rätta

sig efter oss. Oredan i Pommern, tillade IJonde, kom-
mer myckel dcraf, all gcncral-gui-crnören uppehåller

sig i Wolgast och ej i Sleltin, i midlen af regeringen,

hvarifrån allt kunde lättare styras *). Också de öfriga

rådsherrarna ogillade delta Wrangels uppförande. — Eli

par år derefter gjorde han anspråk på gödsel LiidenholY.

Qerna, svarade De la Gardie, vill jag tjcna Wrangel;
men som riksråd har jag svurit öfva rättvisa och kan
således ej bifalla. Guslaf Bonde inslämde hiiri och

Sten Bjelke förklarade Wrangels anspråk för ol>illiga.

Men redan i samma sittning, föreslog den vacklande De

la Gardie, att man ej borde alldeles slöla den niägligc

riksmarsken för hufvudct, utan Icmna honom godset åt-

minstone till lifstids besittning. Saken hief först upp-
skjuten**), sedan bifallen. — När Wrangel af Krislina

upphöjdes till grefve, erhöll han som grefskap §almis,

beläget Aid Ladoga-sjön. Nejden var aflägsen, föga upp-
odlad och vid hvarje krig mot ryssarna i första hand
vilsalt för dessas härjningar. Under Karl Gustafs krig

hade orten blifvit så förstörd, att i stället för 700, fuu-

nos knappt 70 bönder qvar*'*). Nu hade efler Lars

Kagg, Sölvilsborgs grefskap blifvit ledigt. Del var bällre

och mer välbcläget, hvarföre också Wrangel anhöll alt

få lillbyta sig detsamma i stället för Salmis. Gustaf

Sonde, det var iindcr hans sednare och svagare år, pru-

tade något emot ; men Por Ihahc kom med den vanliga

anmärkningen, att man ej borde disgustcra en sä högl-

förljcnt man. Bytet bifölls och det obescdt och oriik-

nadt, ulan alt åt kronan föi behålla något» fördel, sva-

•) nådsprot. d. 23 Apiii iCfil.

'•) Jlådsprot. d. 12 Nov. Ififi4.

***) Rådsproi. d. 8 Not. IGC».
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raii<Ic mnt den vinst Wrangcl IkkJc *). — fiuslar Ollo

Sloiibork fick i slfillct Salinis, uloin det stora gicTskap

som rcd:in förut tillliörde iilton Stenbock. — Några är

dercflcr IVainkom Wrangcl med nja anspråk för delta

Sölvitsborgs grefskap. Bland annat viJle han liafva räl-

tigliet, alt sjclf tillsälta alla dersläcJcs varande presllä-

genlieter. Johan Gyllcnsljerna talade dercniot; men de

llesta fordringarna beviljades **). — Det finnes till ocl»

med spår, att Wrangel hos kejsaren, vi vele ej med livad

skäl, gjorde anspråk på en del af godsen efler Gallas. —
Man klagade ock, alt han styrde Pommern med härd

liand, och hindrade dem, som ville resa till Stockholm,

alt dcröfver anföra klagomfd ***).

Ännu en fläck på Wrangels minne! lian var kri-

gare och kände allt, hvad till yrket hörer. Han var

(ckså riksmarsk och sålunda satt i spetsen för hela sven-

ska krigsväsendet. — Och likväl! — likväl hlef under

hans lid och under hans ledning denna förvaltningsgren

så försummad, alt medlen undansnillades, fästningarna

förföllo, och soldaterna liojilals rymde eller svälte ihjel.

Man har lyckligtvis svårt alt i vår historia finna ett mot-
slycke till en så dålig lörvallning.

Inom rådet hörde Wrangel icke till någon viss sida.

Då han yttrade sig, var det vanligtvis mot besparingar

och mot fred. Det parti, den magt, som kunde skalFa

krig; på dess sida stod Wrangel, för att ännu en gäng

fä sätta sig i spclsen för ett fälttåg. lian var nära 60
år gammal och led ofta af svåra slenplågor; men han
glömde allt, så snart det blef fråga om krig. Åldern

crh sjukdomarna glömde dock ej honom. Den gode
herrn, skref österrikiska sändebudet, ligger ofla till

stings och tycks aldrig mer komma all anföra någon
hrigshär.

') nådsprol. d. 29 Juli IGfi.»;.

*') nådsprol. (1. 10 April 1671.
") nådsprol. d, 8 Nov. 16C9.
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EOMGSHäRCK,

Hnns Kristofer, den slore krigaren, liade från 1656 till

1660 setal fången i Danzig. lian erLöd sjelf 60,000
riksdaler i lösen, men staden fordrade 100,000*). Så

stort var lians personliga r^-kle, så farlig ansågs lian för

Cenden. I Oliva- freden blef lian ändteligen ulvexlad mot

hertigen af Kurland. Nu tillbragle lian Ivenne år i

Siade, som general-guvernör öfver Bremen och Verden.

Under ett besök i Slockliolm vintern 1663 lät lian skära

en liklorn. Såret ville ej läkas; foten svullnade, kall-

brand slog sig deri och efter fyra veckors sjukdom afled

den store krigshjellen af elt så ringa sår. Han möllc

denna plågsamma död med tålamod och med samma
lugn, som lian förut så många gånger i stridernas storm

ådagalaggt. lian dog efter en vacker och ödmjuk bere-

delse, och vid jortlefärden visades honom den utmärkel-

se, att liket blef af Svea rikes råd buret ur sorgehuset.

Hans stoft gömmes af släglgrafven i Stade.

Königsmarck hade omätlig rikedom. Det sägcs, alt

han åt Karl deu tionde lånat 3,000,000 riksdaler. Vid

sin död påslås han linfva lemnat en förmögenhet, som
gaf 130- till 140,000 riksdalers ärlig inkomst. Allt

delta var samladt under trettioåra kriget. Vår tid kallar

del rof och plundring; den tiden kallade det ärligt för-

värf, till och med ärorikt; — och Königsmarck, som ur

det arma Tyskland utpressat dessa summor, dog efter en

allvarlig förberedelse, under upprigtig andakt och, som
det tyckes, utan alt gcJia sig någon förebråelse öfver dessa

blodiga rikedomar.

Kl. AS TOTT,

Kristinas gunstling, var sig lik, vacker, belefvad, prakt-

full, sjiclare, slösande, stolt; med på en gång ridder-

lighelens ädelhet och öfversiltarcns djerfhct; slulcligen

. *) Rådsprot. d. 7 Juli 16C0.
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alllid och ."illesliicles en hlskllng lios del liicLi könd. Ge-

nom dessa egenskaper väckle han seidclcs uppmärksam-
het under sina beskickningar lill Ludvig de» fjortondes

hof, der man bland annat ocks?» beundrade den vackra

fransyska han talte, lika ren och lika ledig, som han

varit uppfostrad i Louvren. Mången skönhet kände sak-

nad, när den vackre, lysande och frikostige svensken

lemiiade Paris *).

Det uppseende, Klas Tott vid delta tillfälle åstad-

kom, kostade dock Svcrge vackra fyrkar. lian förtärde

nemligen i Paris en del af de underhållspenningar, lians

fosterland skulle dcrifiån bekomma. Vid en annan be-

skickning lill Polen, belastade han likaledes staten med
omåttliga utgifter. Hans intåg i Warschau var del mest

lysande, Polen någonsin sett **].

Klas Tott var ej heller någon hushållare för sig

sjelf. ^ Aled rikt arf efter sin far, den så kallade snöplo-

gen A.ke Tott; med än rikare förläningar, i synnerhet af

drottning Krislina, och derjemnte alllid sittande vid in-

diägliga sysslor, lemnade han dock efter sig en skuld af

100.000 riksdaler, och vid reduktionen fordrades del af

hans arfvingar öfver 48,000 daler silfvcrmynt allmänna

medel , hvilka påstodos vara af honom försnillade eller

orätt använda.

Någon girighetens egennylta bör härvid icke miss-

tänkas. Såddn fanns ej hos Klas Tott. I rådet talade

han ofta och öfverdrifvel till försvar för de krigiska och

aristokratiska åsigter, som utgjorde en del af den tidens

anda; men han visade derjemnte mycken sjelfuppofTring,

ädelhet och en naturlig känsla för rätt och sanning; en

känsla nog stark, att stundom öfvcrvinna hans stånds för-

domar. För öfrigt beskrifves han såsom en man af ut-

märkta egenskaper och mycken drift och duglighet. Man
uppdrog honom derföre, utom flcre beskickningar, de

*) Mcmoires de Choisy, i Michauds cl Poujoulals collection

7,. Yl. p. 391.
•') Paimsk. T. XXIV.
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vif:;liga plalserna .'lU vnra öfvcrslålliållare i Slockliolm,

faml sedermera generalguvernör öfvcr Liflland. När K.mI

(iustiif Wrangcl under en svår sjukdom 1674 vänlado

ijh\ död, 3'tlrade lian, atl Klas ToU, såsoni den i allo

.skickligaste, borde efterlräd.i honom i riksmarsksämhelct,

ocli del framför alla äl<lre fältmarskalkar. Till sin olycki

tillfrisknade snart Wrangcl, men Kl;>s Tolt dog redan

samma är *).

I rådet stod Klas Tott för det mesla på De la

Gardies sida; det var den krigiska. Mannen var en

Lland dem, som snlle sin ära pu värjspetsen, både i

krig och i fred. Klas Toft, sade man, skulle gcrni,

lemna hvad syssla som häldsl, endast för atl hommn,

tit i ett fälllåg '*); — och till försvar för envigen plira-

de han sjelf , och det i sittande råd, all om en hcdcrliij

Vari blir skymfad, duger det ej all söka upprällclse

inför lagen, utan andra och kraftigare medel måste

tillgripas ***).

LAItS KAGG

får ej förbigås, ly han var Svcrges riksmarsk och riks-

förmyndare, lian innehade platsen endast den korta li-

den af ett år, och kort blifver också hans lefnadsteck-

jiing; äfven derföre, atl han i del mesta var de andra

Ircllioåra krigets härförare lik, nemligcn tapper, driftig

och skicklig; äfven i konsten att sanila byten. För öfrigl

hade han alldeles inga kunskaper, skrcf en ömkclig hand-

stil och slafvade om möjligt än sämre ; men derjemnle

*) Klas Tolt uppsifvcs vanligen vara född 1616. Redan
förut har förf. misstänkt sanninjion häraf. Se Bciält. X.

p. 27. Vid cLt iKsok i Jädi-rs kyrka 1842 fann föif. pä
en dcrvaraiide sorftcfaua den tiolif^on rik(ij;a uppjiirtcn,

alt lian var född IC.^Sl, om niiunot oj felar. Aiiteckiiiii-

pcn dciom ;ir iiuniora f(tikoniinen; men infördes sanioia

iir i sill indlnl i liddarhuscls gciiculogier.
') nädsiirol. d. >Å7 Juli 1C65.

'*) Riidsiirul. d. \ Ort. 16C3.
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var li.-m en valincnnndc lu-rre ocli niyrkcl Jil.sJ\ad af so!-

<l;ilcr och knmraler. Dcs-a sediiare plägade fuiiioligt

kalla honom Lasse Kagg. En gi'ing skulle han göra si;;

för 0( h lik sina lärdare mcdhiödor skrilva sitt namn med
hiliiisk iindclse, hvnrpå han i allsköns enfald underleck-

nade sig med orden Lassns Kngg.
Trölt vid verlden tyckes han ej hafva varit; men

« fler en god och glad middagsinällid lijisaunnans med
sina vänner, triiffades han af en hastig slaglluss, hvilken

inom några ögonblick slutade hans lif.

ANTON STEINBEUG.

Under förmyndareliden, fanns i hela Svcrgc ingen

enda person, som var så mycket omtalad och gjorde sä

myckel huller, som denne drottning Kristinas fordne

gunstling. Afven hyn är en bland dem, som med out-

tiöttlig ihärdigliet trugat sig till en plats, ett namn i

Sverges häfder. Platsens och namnels beskaflenhct ses

af nedanstående.

Genast efter sitt uppträde pä tronen, ådagalade Karl

Gustaf något missnöje med Steinberg och bortskickade

Itonom till Finnland. Som anförare för adelsfanan, vi-

sade han snart ett så dåligt uppförande, att han förlo-

rade troppens lillgifvenhel och rådet föreslog hans aisätl-

ning *). Sedan ville Steinberg icke lemna ifrån sig adels-

fanans slandarer, utan rådet måste derom begära konun-

gens serskilda befallning **). För öfrigt hafva vi under

den kraftfulle Karl Gustafs regering icke funnit flera

exempel af Steinbergs oförvägenhel.

Under förmyndarestyrelsen tog han sig friare tyglar.

Redan första året anklagades han att hafva på ett oskä-

ligt sätt slagit skjutsbönder och bcdrifvit annat öfvcr-

väld***); likaså alt i sitt befäl vara hård och våldsam
-J).

*) Budsprot. (I. 11 Maj lCJi7.
**) S. si. (I. 1 Juli tiiimnia är.

**•) Rädsprot. d. 2S Maj.

t) S. st. d. 14 Aug.
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Ar 1661 liade han olagligcn slagit ocli fungälat sina egna

ijenare och blef högeligen föi lörnad , når öfverslålhålla-

ren Rosenliane ogillade delta hans uppförande, lian

klagade hos rådet; men fåfängl *). — Ar 1662, och vid

bcgrafningen efter Rohcrt Dou_i;liS, komino Sleinberg och

en öfvcrstelöjtuanl Krusa med hvarandra i så hällig trä-

ta, alt värjorna drogos och delta niidt under liktåget

och i de främmande ministrarnas närvaro. Kruse er-

liände genast och afbad sitt förhastande. Sleinberg ville

deremot icke göra någondera, ehuru just han varit den

egentligen angripande parlen. lian saltes derföre i fän-

gelse alt ytterligare beliinka saken. På samma lid fick

lian med Karl Sparre en likartad tvist och med samma
utgång; remligen, att Sleinberg efter någon lids fängelse

och mycket vägrande, likväl måste erkänna sill lel och

kasta sina ohöfliga bref på elden**). — I början af 1665
begärde han alt blifva använd i någon statens ijenst.

Rådet bad honom vänta eller höra sig om i främmande

land **'). Likväl blef han något dercfter utnämnd till

general-major och till guvernör i >Vismar. Men innan

några månader förflutit, hade han invecklat sig i en gan-

ska bitter träta mot dervarande tribunal. Rådet infor-

drade hans förklaring. Den kom, och var än värre och

ilskcfullare. Nu ville Gustaf Ronde, Sten Ljelke m. fl.

genast afsätta mannen. Enkedrollningen och De fe Gar-

diancrna mildrade dock domen, så alt del stadnade vid

en skrapa. Men dagen derpå angrep Sleinberg med
häftig bitterhet en rådshcrre af Rjelkc-parliel för dennes

mot Sleinberg afgifna röst. Nu vredgades alla och Slein-

berg blef grnasl afsatt; fick dock behålla något under-

stöd f ). — Ar 1664 hade han med Johan Gyllensljerra

en häftig tvist angåonde rangordningen, hvarom mera

nnnorslädes. — Ar 1665 förlorade han inför rådet Ivcnne

•) nådsproL d. S Juli 1661.
*) nåtlsprot. frän d. 24 rsov. till d. 2 Dcc.

*•') I)cn ae Jan. 166.?.

-;) S. si. d. 28 Kov., d. 1, 8, 19 Dcc.
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mal och fick plikta för obehörig rältcg;'(ng *). — Är 1666
klagade Hedvig Eleonora, alt Slcinberg olofligen begag-

nade hennes hästar och vagnar, hvaiefler Sleinberg pä
öppen gata angrep hennes hofjunkare Wellingk, eliuiu

denne åkte i drottningens vagn. Nu blef också Hedvig

Eleonora uppretad och Steinberg förvisades på nTigon

tid frän hofvet *'). — Knappt en månad dereflcr, hade

han åter mot samma Wcliingk, och på öppen gata en

träta, der värjan var dragen och pistolen spänd""). —
Steinberg hade emellertid förstört alla de stora gåfvor,

lian af Kristina erhållit, och befann sig numera i tryc-

kande fattigdom. Han bad derlöre oupphörligt alt er-

hålla någon indrägtig syssla, ty förra utnämningen till

general-major var blott en tom tittel. De la Gaidie och

Klas Tott niente, att Steinberg oaktadt sina förhetsningar

vore en duglig karl, hvilken ej borde drifvas till förtvif-

lan
-J-).

Men någon egentlig syssla vågade man ej heller

nu anförtro honom. I dess ställe fick han åter en tit-

tel; nemligen den af general-löjtnant vid kavalleriet. Slein-

berg blef missnöjd, begärde syssla med lön, och lät för-

slå, alt han borde bli riksråd. Riksråderna deremot lälo

förslå, att han var dertill mindre passande, och att han

måste nöjas, med hvad han fått ^•j-). — Vid denna ti-

den hade riksstallmästaresysslan genom Ditlle Banerens

afsättniiig blifvit ledig. Steinberg ville nödvändigt er-

hålla densamma; men Johan Gabriel Stenbock utnämndes.

Då skref Sleinberg och hotade bryta nacken af Slenbock,

om denne vågade mottaga platsen. Tvister och utma-

ningar följde, och Steinberg insattes i fängelse ff-}-). Här-

ifrån skrcf han mot hofrätten med så odräglig sturskhet,

alt rådet blef högeligen uppbragt och lurklarade, alt han

•) S. st. d. 17 Mars och d. 19 Juni 1663.
*•) S. sC d. 4 — April — 16 Maj 1666.

***) S. st. d. 20 och 21 Juni 1666.

f) S. st. d. 19 Döc. 1663.

tt) S. st. d. 21 Nov. 1667 och 20 Febr. 1668.

tit) S. st. d. 11 Febr. 1668.



5fi

har sig ät, icke som en svensk, utan soin en obänrlig

polack, och alt han måste derföre stadna i fängelset*);

hvaijcmnte cnkcdrotlningen förböd honom hofvet omigcn,

och lills han gjort Sicnbock afbön **). Hela våren forl-

lor li;ii» all i sitt fängelse Iredskiis och skiifva ovell mot

både regeringen och sin motpart ***). För alt slippa

hofrällcn, erböd han sluleligen fullkomlig afbön. Meu
nu hade han uppretat alias sinnen. Sjclfva Hedvig Eleo-

nora, som för det mesta var stilla och tyst, tog numera

när det gällde Sleinbeig, alltid lill orda och det med en

envis billerliel, som eljest var hos henne liögst ovanlig.

Sleinbcrgs anbud att göra afbön blef i rådet med stort

flertal afslaget ^]. Emedan ständerna voro vid samma
lid församlade, vände han sig då till ridderskapet och

adeln och begärde af delta stånd rättvisa och rättelse.

Ailcln farin både Stcinbcrg och dess skriflct" brottsliga

och återsände de sednare med en skrapa åt den förre "j""]").

Hela sommaren fortfor han alt i fängelset envisas mot
regeringen och hofrällen. Andi ligen sent på hösten

mjuknade han och började gifva goda ord. Oakladt

Hedvig Eleonoras motsägelser, slutades det så, att han

fick en skrapa, men dercinot slapp hofrällen -hfl'). I

slulet af 1669 hade han åler förgripit sig, och fick en

varning inför rådet *f ]. Två månader dcrefler, tog Stein-

beigs son en förbuden väg öfver isen. Han blef derföre

salt i förvar och amiralen skickade en löjtnant med un-

derrätlelse härom lill fadern. Denne bkf så uppbragt,

all lian öfvciföU löjtnanten med hugg och slag. Påfölj-

den blef också den gången ingenting annat än en skra-

') S. st. d. 12 Mars 166».
**) 5. si. (\. 17 April 166«.
'**) S. ti. d. 10 Juni Ifiti».

•I) S. si. (I. 16 Juni 1668.

tt) S. si. (i. 26 Juni.

ift) S. si. (i. 11 otU 1« Juli, d. 19 Nov., d. 9, 11 och 15

Dcc. 166«.

*i) S. st. d. 19 Nov. HJC9.



pa *). — Ar 1671 förlorade Slcli berg nlcr en rältegäng

cell fick p'ikla f' r obehörigt kifvande '*). — Ar 1672
lom hnn i Iräla mod hela riddcrskapel och adeln; nud
landlmarsl-alken , riddarliusfi-^kalen och riddarhusacktcra-

rcn, livilken sednare han holade med käppen. Jag är,

påslod Steinherg, en ärlig kavaljer, men de gode her-

rar på riddarhusct stämpla alla till mitt förderf o. s.

v. ***]. Han hade nu hunnit sitt mål, nemllgcn, alt af

alla blifva ansedd och behandlad som en ocflerrälthg

person. Han klagade sjelf, alt man på riddarhxisct

bemöter honom som en oförståndig pojke f).

Till underhåll hade han numera blott en öfverste-

löjlnants pension, och denna gifven af blolt barmherlig-

hel med barnen och dock icke utan motsägelse -{"[•}.

Afven under Karl den elftes första regeringsår fin-

nas antecknade nngra djlika upptåg efter Stcinberg; men
mera sällan. Karl var en karl, som ej lät hultla med
sig. Dessutom hade Sleinberg sjunkit ned till den grad

af oefterrättlighet, förakt, och äfven fattigdom, att man
ej mer lastade någon uppmärksamhet vid hans företag

eller vid hela hans person.

Sleinberg är ett talande exempel, hvarthän ett bit-

tert och obändigt Ijnne i förening med förblindande

egenkärlek förmår leda en eljest icke oduglig man. Det

är likväl icke för att bestyrka denna sanning vi inlåtit

oss i förestående vidlyftiga berättelse, utan fastmer för

att rätt tydligt ådagalägga förmyndare-regeringens lynne.

Slappa, oeniga, obeslutsamma, sjelfva med onda samve-

ten, ville, vågade, eller kunde ej dessa herrar bruka ve-

derbörligt allvar mot den förtvitlade mannen. Han fick

gäcka deras anseende och magt, oupphörligt, nästan

*) .S. st. (I. 21 Febr. 1670.
••) S. st. (I. 20 Mars 1G71.

***) S. st. (I. 26 Nov. och 16 Pec. 1672 samt Biddarhusaik.
Riksdagsakta d. 10 Dec. 1672.

i) S. st.

i t) liädsprot. d. 6 Mars 1672.
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oslraiFacIt; till och med, att de i iln svaghet sökte två

gånger med befordringar muta honom till tystnad.

STEN BJEI.KE,

född 1624, började sin" ämbetsmannabana vid flottan, der

han redan på trettiotredje året uppstigit till värdigheleö

af amiral och riksrä'1. Men vid samma tid fljltade ho-

nom Karl Gustaf till diplomatisk verksamhet. Hans r^kt-

baraste förrättning i denna väg var ledningen af danska

underhandlingarna 1658— 1660.

Mannen är mest bekant såsom anförare för Bjelke-

partiet. Vi hafva redan förut omtalat dess uppkomst,
sjflen och strider. Mot slutet af förmjndaretiden sön-

derföll hgan, i det Kurckarna ech Bengt Oxensljerna

drogo sig till De la Gardicska sidan, och Slen Bjelke

deremot ingick närmare förening med Braherna och med
Johan Gyllenstjerna. lian begagnade denne sednares oräd-

da sinne och talande tunga till alt föreslå och genom-

drifva, hvad han sjelf icke ville eller kunde bringa å

bana. Bjelke var visserligen partiets förnämsta ledare och

kärna. Men han saknade den talegåfva, det mod, den

själsnärvaro, som af en dj^lik person kräfves. Derföre

förslummades han ofta inför den djerft mångtalande De
la Gardie, och häri låg hemligheten af dennes flere se-

grar, äfven i orättvis sak *).

Kiksskattmästareu Seved Båt dog i Septemb. 1669.

Sysslan troddes tillfalla Slen Bjelke; men blef ej återbe-

satt förr än under riksdagen 1672. Under liden före-

gick den ofvannämnde förändringen, alt Kurckarna öf-

vergingo från Bjelkes till De la Gardies parti. Delta

sednare arbetade derfdre all få Knut Kurck till skalt-

niästare. De fordna vännerna voro nu förvandlade till

fiender och medläflare. Striden blef hård. Kurck Cck

19, Bjelke 19 röster, och slutligen platsen.

*) Se RädsprotokolUn 1667— 1«72.
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Det var ej ulan all Slen Bjelkc också nägon gång
mollog donationer *) och talade lör högt drifna adeJiga

privilegier'*'). Men i allmänhet förordade han rättvisa,

bilhghet och besparing***), och vid de sednare blifvande

efterräkningarna var mot honom ganska, hlet att anmärka.

Mera vanskeHgl är att bedöma hans förhållande till

utrikes magier. Det påstås, alt han af England tagit

mutor Jör all främja dess bästa. Hans fru säges hafva

erbällit vängåfvor af Frankrike, han sjelf af Spanien. Del
helte visserligen, alt han ,sådant oakladt icke ändrade
sm öfvertygelse; men sjelfva gåfvornas mottagande är en

skugga, ett förebud till de fläckar, som under näsla tid-

skifle förmörka såväl hans, som mänga audra hans kam-
raters ära.

S K v T T A R N i.

BENGT SKYTTE.

Läsaren känner mannen och hans vexlande öden
under Kristina, under Karl Gustaf och sist under riks-

förm^ndarne. Hans återstående öden må här i korlhel

framställas. De äro lemligen lärorika.

Efter sin afsältning från rådsämbelel trifdes Skytle

ej rätt väl inom Sverge. Han for till Tyskland och
Frankrike, efter den derslädes för tillfället varande her-

tig Adolf Johan; och skref lifl samma herre brcf på
bref, förmodligen för att erhålla hjelp, emedan det egent-

ligen var genom sill förhållande till hertigen, som Skytle

blifvit afsatt. Men Adolf Johan drog sig helt och hållet

tillbaka från den olycklige och numera oanvändbare man-
nen. Han lemnade brefven obesvarade och underrättade

svenska regeringen om förhållandet, samt tillkännagaf,

*) Rådsprol. d. 11 Maj 1667 samt titulaturregistret för

1662.
'*) Rådsptot. d. 6 Dec. 1672.
*•*) Se Rådsprot. 1668—1672, i »ytinerhct d. IS, 17 Oct.

1672.
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all lian med Bengt Skjllc icke ville liafva den ringaste

gemenskap. När Bfngl Skyl le kom till Paris fiir alt

uppiöka hertigen, for denne genast dcrifran.

Skjtle hade nu såsom ofta ondt om penningar. För
alt hjelpa sig nr nöden, anmälle han hos Ludvig den
fjorloude och hos dess minister Colbert, alt han ville

anförtro dem stora och ganska vigliga hemligheter. Hviika

dessa voro, känna vi ej; men Colbert fastade vid allt-

sammans ingen uppmärksamhet, utan gaf Skytte ett läm-v

meligen ogunsligt svar, hvarpå denne genast lemnade
Paris.

Med svenska regeringen kom Bengt Skytle återigen

i dclo. Han var nr rådet uleslulen och af styrelsen ej

n)er såsom rådsherre erkänd; men hade nog fåfänga alt

delta oakladt vilja ulgifva sig för en sådan. Det hän-

de, att en kansliskrifvare af okunnighet eller misstag rå-

kade på en ulanskrift gifva Bengt Skylle lillcln af Svea

rikes råd. Denna lapp visade Skylten för många och

inbillade dermed de lätlrogna, alt han åter blifvit upp-
tagen i rådet. Han ulgaf sig sjelf, och lät sig af andra

hälsas för riksråd; della äfven i Paris. Följden blef,

alt svenska regeringen formligen förböd honom nyttja

denna lillel , och lät genom sina sändebud vid de fräin-

mande hofven tillkännagifva, alt Bengt Skytle numera
itkc innehade svenska rådsvärdighelen.

Eflcr dessa motgångar i Sverge och i Frankrike,

vände sig Skylte till Tyskland, till kurfursten Fredrik

Wilhelm af Biandenburg. För denne framdrog han sill

gamla förslag, om anläggandet af en Sophopolis, en de

visas stad. Han berättade, huru en mängd lärda och

snillrika personer i Holland, England och Frankrike

skulle hafva för Skylten beklagat sig öfvcr det tankclvång,

som i mer eller mindre hänseende hindrade deras forsk-

ningar. Han föreslog kurfursten, all för dylika personer

af alla folk och af alla bekännelser öppna en gemensam

boningsorl, der de på kurfurslais bekostnad och under

hans slyrtlsc, dock skyddade af egna piivilegier och full-

koudig samyetslrilicl, skulle bo och aibcla liilsunnnans.
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Derlfrän, mcnle Skylie, sJcufIe dl inyll ljus uthrcda sig.

öfver vcrldcn. liravdcnburg under Fredrik Wilhelm

skulle blifva elt Grekland under Vcrikles, ell Egyplcn
under Plolomccrna. Äran dcraf skulle bilda den hcrr-

ligasle glans kring den slore kurfurstens namn o. s. v.

Aivcn läl Skytle förslå, alt så många lärda tillhopa skulle

genom alkemicns tillhjelp snart upptäcka konsten all göra

guld.

Fredrik Wilhelm, ehuru varnad, nappade på kro-

ken. Hela tiden bortåt, underhöll han Skylle på sin

Lekoslnad. För det tillämnade, allmänna folkuniversite-

Ict valdes Ziesar, och sedermera Tangermilndc, der en

hop gamla byggnader funnos alt begagna. Till dessas

förbättrande anslogos 15,000 riksdaler, och förslaget var

så nära sin verkställighet, alt ritningen till den nya aka-

demiens sigill redan var färdig.

Lyckan tycktes sålunda åter gynna Bengt Skytle,

och han hoppades att blifva högsta styresman eller åt-

minstone med-direklor öfver det nya folk-universitetet. Men
vid närmare öfvervägande uppslodo allehanda belänklig-

l»eler. Från Sverge ankomna underrättelser om Bengt

Skytle voro icke gynnande. Kurfurstens uppmärksamhet
började också ryckas till de vigliga europeiska under-

liandlingar, som föregingo trippel-alliansen. Rådgilvarne

tillstyrkte att för det nya universilclet icke göra några

omkostnader, innan man visste, huruvida de lärda verke-

ligen ville begagna anbudet. Skylle talade mot sådana

försiglighelsmålt häftigt, men fåfängt. Kurhirsten beslöt

att känna sig före genom en utfärdad inbjudning. Den
var lofvande, lockande, lysande; men ingen af de snillen,

som Bengt Skylle omtalat, anmälde sig. Saken förföll

och Skylle afTärdadcs med en summa pcnningni'.

Delta inträn*ado våren 1667. Under närmast föl-

jande tider linfva vi förlorat spåren efler den kringirran-

de mannen. Elt dunkelt lykle berättar, all han fflrit

omkring i Tyskland; — alt han der hållit liera folk-

möten; — all han vid dosamma sökt utbreda sina liiror

till förnekande af (juds tillvaro och »jälens odödlighet ;
—
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att han af sådan orsak blifvit förvisad från den ena stå-

len efter den andra o. s. v. Våren 1670 träffa vi ho-

nom återigen. Han var då i Hamburg, ensam, fattig,

nödställd. Sina dyrbarheter hade han nödgats den ena

efter den andra panlsiitta för kläder och hfsiippehälle.

När djrbdrheterna voro shit , började han af sina bekanta

tigga lån, och fick till slutet endast några få daler här,

några der; större kredit hade ej det fordna riksrådet. I

de ömkeligaste bref till dottern och niågen, beskrifver han

sin nöd, sin brist på penningar, till och med på kläder;

och ber för Guds skuld om räddning och hjelp *).

Vid denna tiden ljusnade Skyttens utsigler omigen.

Hans dotter, Maria, blef gift med den besynnerlige, men
förmögne Dulle Baneren. För denne sin niåg kröp Skylle

i det lågaste smicker; men erhöll också af honom mån-
ga och betydliga penningeunderstöd. Tillsammans vän-

tade de lycka och upphöjelse af den snart på tronen

uppstigande konungen. 1 hög grad lärorikt är alt läsa

deras bref och följa deras åtgöranden vid den tiden.

Sky t te uppvaktade den unge konungen med de ömsinta-

ste hälsningar. Jag har, skrifver han , städse förulselt,

att hans majestäts äntrade till regeringen skulle blifva

lidepunhten för den betryckta oskuldens hjelp. Jag

har derföre längtat efter denna stund så, alt minu-

terna förekommit mig som dagar, dagarna som år,

åren som sekler. I^u är min hjertliga önskan, alt

hvarje timma, dag och år få uppvakta min nådige

konung o. .s. v. — Ytterligare skrifver han till ofvan-

nämnde sin måg: Vi båda äro fäderneslandets och ko-

nungens trognaste Ijenare ; derföre hafva vi också

blifvit förföljda af de eginnyttiga herrarna i rikssty-

relsen. De hafva förvandlat rättvisans tempel till ett

Baals kapell, der man förföljt och förvisat mig endast

för min trohet emot den unge konungen, I främ-

*) Riksark. Svenske mäns bref. FlCre skrifvclser frän Bertgl

Skyttc till Maria Skylte och Gustaf Adam Baner under
loppet af åren 1670 och 1671.
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mande land har jag hlifvil ärad, men hemma förali-

lad; ty ingen är profet i sill fädernesland. Men nu
kommer sanjiingchs dag. De skuggor, de oförtjenta

beskyllningar, man lastat öfver mig, skola af den unge
konungen förjagas.i Med sill varde ljus! skall han
skilja ljuset från mörkret. — Skytle rådde Baner, alt

söka pä deras sida vinna Adolf Johan. Baner borde

derföre på Slcgeborg besöka nämnde herre, hvilkcn,

nu öfvergifven af alla, skulle fur en dylik uppmärk-
samhet finnas myckel tacksam. Baner borde också

genast skynda till den på tronen uppstigne Karl den

elfte för att bevaka sina och sin svärfaders fördelar

o. s. v. Man ställde så till, att den unge konungen
gjorde ett besök hos Baner på Norrby. Denne och svär-

ladcrn lälo för tillfället på koppar ocl» glas rita bilder

och tänkrspråk, som skulle vara smickrande för den höga

gästen. Tillika ville man inbjuda Adolf Johan för alt

medverka till det åsyftade ändamålet. Gunstlingen Mår-
ten Reutercranlz sades vara för det samma vunnen. Af-

ven Skyttens syslersson, Johan Gyllenstjerna , hade sin

hand med i spelet, och ett allmänt rykte gick, all Bengt

Skytle skulle snart åter inträda i rådet *),

Men saken hade sina svårigheter. Ett slorl liindcr

var Bengt Skytles egna, mer och mer besynnerliga, lill

och med orimliga planer, hvilka framstucko jcmnie of«

vannamnde slughetens beräkningar. Han påstod sig till-

sammans med en läkare, Wil, ifrån Riga vata i be-

sinning af ganska vigtiga hemligheter, som skulle göra
konungens regering i allo lyckosam. För De la Gardie
hade de dolt denna Jtemliga kunskap; men voro be-

redda att uppenbara den för unga konungen. Dcnnt
borde passa tillfället, angripa Polen och taga hela

dess Östersjökust. Dertill behöfdes blott att åt Skytle

Icmna litet penningar och några rader till fullmagi

för att afslutu med doktor Wil. Kn annan gång skrif-

ver Bengt Skyite, att tsaren i Byssland ämnade ål Sverge

*) Biksark. Svenske mäns bref.
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Ijnda (juf/ö liivnor f/uhl samt fandsliapcn Pleshow oc!i

Noicgarod för en ählcyxskupsförhindijsc med Karl den

clflc; sedan sku/lc bada staterna tillsammans dela Po-
len ; allt med lilllijelp af doktor Wils hemligheter. En
juin;ui gAiijT Ijcriitladi; lian sig hafca en profetia, som
nära rörde Karl den elfte och skulle gifva samma
herre angeldijna upplysningar. Om, lill.irlc li;in, ko-

nungen låter mig anskaffa dessa vigtiga hemligheter,

skall han genom dem blifca dm störste furste i rerl-

den. Alla dessa förslag skulle Uanér å Skitens Viignar

fmiDSlHllo för Karl den ciric. Men, skrifvcr Skyllen,

om dessa mina råd blifva föraktade, då måste jag öf-

vergifva det olnrksamma Sverge, likasom Moses öfver-

gaf Egypten och likasom Apostlarna måste från del

förhärdade Judalandet vända sig till hedningarna *).

Bengt Skalle liade fiåii hcgyniielscn cll slugt och

skarpsinnigt liufvud. Trodde han sig kunna ined ofvan-

släcnde orimliglicter locka Karl den elfle och hans råd-

gifvare? Eller trodde han verkligen sjclf på djliks drötn-

mar? Man kan krångla sä liuige med andra, tills man
krånglar bort sill eget förnuft.

Karl den el I te Ijckes ej hafva fäslat minsta upp-

mU^rksamhet vid Skyttens förslag, och någon kallelse till

jädshoidet väntades fåfängt. Skyltc nedsalle då sina

ni)S]>råk, och ville åtnöjas med all hli president i Wis-

niar **). Men han kunde numera icke ens bekomma
denna af honom sjclf förut försmådda plats. Alla för-

hoppningar på upprättelse genom Karl den elfte voro

snarl fcirbi , och sommaren lf)74 vcrksfälldc Skyltc sin

linlolsc, att som Moses odi Apostlarna öfvcrgifva del så

kallade otaeksnmyna fäderncslandel. Han reste omigoii

till Holland och England.

Afven härifrån skref han om nya, för Svcrgc för-

delaktiga upptäckler, och erhöd sig alt åt konungen med-

dela dem*"). Tillika arLclade lian ilrigt på cii plan af

*) Riksark. Svenske mans brcf, Bcnsl SkjMes brcf 1675.
•') S. st. Skjtte till (i. A. Uanér d. 2!) Sci)t. 1673.
"") S. st. Brefvcii 167Ö.
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följande innehåll: under nu pågående krig borde ko-

nungen utnämna Du/te Baneren Ull fältmarskalk öfvcr

en ,st:cnsh här i RIwntrakterna, och ställa vid hans

sida Bengt Shyltc såsom svensk legat i Tyskland. Jag
hoppas, bkrcf han, att vi två tillsammans skola dcrute

förestå sakerna iättre än de gamla grefvarna hemma
i svenska regeringen. lian skicf i denna syftning bicf

yi\ bicf, och slälldc med flil flcre af dem så, all Baner

.'^kiillc kunna likasom händelsevis upple dem för koriun-

ccn. Men dessa konstgrepp hjclple ingenting. De be-

gärda ulnämningarna hördes ej af, och hvad som var

^ärre, konungen indrog de i sig sjelf olagliga donations-

gods, som Skjllen i Krislinas tid på ett, som det äfven

i.Sges, olagligt sätt sjelf tagit från deras förra innehaf-

vnre, Messcnius *). Skjlte klagade bittert, alt han som
l-unde uträtta så mycket vigtigl för fäderneslandet skulle

hvarken vara hörd eller sedd *').

När den stora reduktionen nalkades och fara blef

för Skyltens friherrskap, vände sig denne omedelbart till

lonungen, anbefallande sin sak i hans händer; ty, skrif-

vcr Skytten, alla skola intyga, att vid riksdagarna

1649 och 1650, har bland alla rikets inbyggare just

jag varit den, som laggt första och svåraste grund-

stenen till den arfförening, i följe af hvilken eders

majestäts slägt bestigit svenska konungatronen *"), —
Om, skrifver Skylte till sin måg, om konungen har en

enda droppa af sina förfäders blod i ådrorna!, så kan

ha/n, ej annat än älska, ära och skydda den, som för

honom och hans hus så myckel uirättat och lidit.

Orden gjorde måhända intryck pä konungen. Man ta-

lade åter om, all Skylle skulle komma in i rådet. Det

blef ej af. Men vid den eljest sä stränga reduktionen,

*) Nord. Fol. bunrlcn N o ."SO. Register jia reduktions-

bandi. Det var gods på Munsön, således bcliigna i onii-

standc ort.

'*) Riksark. Svenske niiins brcf. Skjttes bref till E. A.
Baner.

'*•) 5. H. Bengt Skyttc liil Karl den elfte. Febr. 1680.
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uppletades en förevändning alt låta Skjlten belialla sitt

stora friherrskap *). Troligen var detta en tacksamliets-

gerd för mannens springande i pfaltsarnas ärender vid

ofvannamnde Ivenne riksdagar.

Oupphörligt slängd från all politisk verksamhet,

vande sig Bengt Skylte på gamla dagar åter till vetlcn-

skapernas fäll. Han företog eller Lörjade åtminstone alt

återigen omtala sitt arbete i språkvellenskapen. Del skulle

innehålla en jemnförelse emellan de furnäinsla tungoinä-

Icn samt ådagalägga deras slägtskap. Han kallade det

sol praecipuarum linguarum suhsolarium **). Han
brgärde konungens understöd till dess ulgifvande och

tal.ide dcronj på sitt vanliga, sjellberömmande salt. In-

gen, skrifvcr han till konungen, ingen bland de språkr

lärdaste män har någonsin eflcrlcmnal et( sådant verk.

För hela menniskosläglct, så höga som låga, är detta

arbete, näsl Guds ord, del ädlaste, nyttigaste, ja nöd-

vändigaste. På det ett sådant oförlikneligt och iveri-

den aldrig sedt verk icke måtte med min person för-

svinna, anhåller jag, all eders majestät täcktes allcr-

nådigst förskjuta tryckningskostnaden. Eders majestät

skall dcraf vinna lika ära som Alexander Magnus
genom beskyddandet af Åristolclis verk. Jag Iviflar

nemligcn icke, alt' ju eders majestäts namn och minne

skall genom dttla milt arbete vara så länge verlden

varar, Skylle sade, alt verket var redan då mestadels

färdigl. Måhända! men det exemplar eflerverlden deraf

kunnat finna, är knappt en begynnelse. Del vittnar vis-

serligen om fyndighet och mångsidig språkkännedom,

men tillika om oreda, brådska och ofullsländigliel. Det

*) Detta lag i Ingermanland och gaf i ärlig ränta 17,846

(Jaler siirvermjnt eller niira lika mycket som De la Gar-
dies friherrskap och båda grcfskap tillhopa. Det band,
som sciskildt innehöll rcduktionstiandl. rörande Skyttc-

siägtcn, har, märkvärdigt nog, alltsedan 1774 saknats

och, enligt en anteckning, varit bortsluict. Se //and/.

I kammarkollegiujn och redulilionskansliet.
*') Solen ar de förnämsta språk under solen.
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ar iclie ens ordnadl efter bokslafsi aden, ocli hela det

sä utbasunade arbetet utgör — 17 skrifna aiL

Att vidare teckna mannen är öfverflodigt, BIoll ett

drag må tilläggas. lian dog i Sloclliolrn 16115. Ryk-

tet sade, all beljeningen trodde hela hans aflidande vara

endast förställning, och att de ej ansågo honom verkli-

gen död, förrän de började känna liklukten.

MAIUA SKYTTE,

den föregåendes dotter. Hon bråddes på den lättsinnige

fadern och är redan förut omtalad för sitt olofliga um-
gänge och dcrpå följande giftermål med Dulle Baneren;

ett förhållande, som på sin lid väckte ulomordenlligt

uppseende.

GDSTAF ADOLF SKYTTE,

brorson till ofvannämnde Bengt, fick ett an sorgligare Öde.

Han var i ungdomen både qvick och liflig samt vid hög-

skolan utmärkt för ganska goda kunskaper. Tänkesättet

var dock redan tidigt förderfvadt. Redan som yngling

började han idka sjöiöfveri. Tillsammans med några lik-

sinnade bekanta hyrde han hösten 1657 en holländsk

jakt. Utkomna på hafvct mördade de den lilla holländ-

ska besättningen, hvarefter Skytten uppsatte och med
den dödade skepparens sigill förseglade elt köpekontrakt

på skutan, hvilken sednare han derefter begagnade så-

som sin egen. Han var vid denna tid ännu icke 20 år

gammal; och likväl redan så invigd i brottet. Ej nog

med denna begynnelse. En af dellagarna i sjöröfvei icl

,

bvilken måhända af ånger ville röja företaget , bicf af

Gustaf Adolf Skylle och dennes syster Anna Skytte mör-

dad. Man lyckades så tysta ned hvarje ord, hvarje ljud

om det begångna brottet. Men med erhållen smak på
dylika vikingabragder, beslöt Skytte några år derefler alt

förnya färden. Han och svågern Gustaf Drake, gift med
förbemälle Anna Skytte, hopsamlade till ett dylikt före-
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lag trcllon man, hvar.if likväl IIltc icke kämlc .Tfhigloii

för resan. Från Kalmar och från niekingcns gamla vi-

kinga-nä.slon styrdo sällskapol ut på liafvct orli hegag-

nafle (It-rviil del skepp, som Skylte förut röfval. Kftrr

ålskilligl kringsväfvnmlc i Kaltcgal ocli Sundet, IräHade

man i trakten af O land cl I liolländskt fartyg. Drake

Ivang liela sin besättning all aflägga Ijslhelscd, Dcrpä
angrep sällskapet holländaren, mördade besättningen, som
utgjorde sju nian, och flyttade alla dyrharlielerna ocli de

förnämila varorna ombord till Skyttens fartyg. Sedan

blef holliindarcskulan grundborrad och sänkt icke långt

ifrån Oland. Men vågorna dicfvo henne närmare stran-

den. Hon blef nppläckl och tycktes jcmnte de dcrpl

befintliga söndersargade niennisko-kroppaina ropa om
liämnd. Saken hade ej heller kunnat hållas nog hemlig.

IJIand folkel der i nejden spordos dofva, smygande ryk-

ten om illbragdcn. Gustaf Drake med sin hustru Icrn-

nade fäderneslandet. Det skedde i liög lid. Ilolländarnc

fingo nemligcu nys om saken och gjorde allarni. A III

bitf upptäckt. Skylten dömdes till döden. lims mor
dog af sorg. Hans svärfar, en öfversle Hugo Hamillon

*J

bad om nåd, men fåfängt. Skylle visade mycken ånger,

och skrcf en på latin föilatlad berättelse om sin olycka **).

Efter kriblelig dödsberedelsc blef han arkebuserad den 27
April 1665 •**).

') Mäliända densamme, som nagr.T är dcrefter föreslog ett

sjöröfvcri pä statens bekostnad, livarom mera framdeles.
*') Andra säga, att den är af en student, Ligeiius, som

deltagit i färden. Sä säger sjelfva bcrältelsen, se exem-
plaret pä Skokloster. Andra pästå, att Skyltc skrifvit

den i Ligelii namn. Den fivälfvcr del förhatligaste af

brottet pä Draken, och urskuldar deremot Skytten |)ä

allt sätt. Var dpt en Skytte-tinl, all genom en berättel-

se, laL'';d i annans mans mun, löi minska sin egen broUs-
lighel?

**•) Räilsprot. d. 16 Scpt., 7 Nov. 1062 samt 4 och 19 Jfaj

1665 samt lliah. Miscellanea. T. I. p. -io», der den of-

vannämndc latinska lieskrilningen fniiies. Jfr Thcalrum
Europaum T. IX. p. GöH och t»r>i.
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Skjtlesläglcn inlngcr rll iii;irkv;irtlitit rum i Svcrgos

liisloria. Dess sLTmfiidcr, riksrätlel Johan, helrakladcs

såsom stamfar också för den lidens mer iilveckladc de-

mokratiska åsigter. Barnen voro hans arfvingar äfven i

detta hänseende. nuruvi<la det var en demokrati, som
verkhgtn älskade folkets frihet, eller en demagogi, som
endast smickiade folket, för alt med dess tilllijelp göra

sin gynnare konungamagtcn enväldig; detta är ofta svårt

att afgöra. Det var val olika för olika personer. Hela

släglen utmärkte sig för öfrigt genom lärdom
,
qvickhet

och en serdeles lält och lekande penna. Men grunden,

hvarpå allt delta hvilade, var hos många osäkei-, tn lös

sand af lösa åsigter, hvilka dessutom oupphörligt undcr-

giäfdes af ett i tro och handling uppenbart framstående

frilänkeri. Inom en mansålder eller denna lideijmd hade

hela slägten dolt ut.

Med så sorgliga uppträden slutade den utmärkte

Johan Slvjlles alkondingar. livad svenska högadeln sade

dero-n, vete vi ej; men det kan lätt anas. Förhållandet

liade emellertid myckel ändrat sig. Fyratio år hade gåll

förhi, sedan Johan Skyltes första strider mot Axel Oxen-
sljerna. Hans sonsöner, de unga Skyttarna, friherrar nu
i tredje led, började redan blifva som aristokrater be-

traktade af ett sedermera uppkommet yngre ofrälse parti.

Någon person af det slaget talade en gång om (iustaf

Adolf Skyttes brottsliga sjöröfvcri och nesliga död och

yttrade dcrvid följande ord : på sådant säll uppföra sig

vår slorsläglade adels afkomlingar, och hislorifn vet

omtala, att en del af deras förfäder iche haft bättre

öden. Härvid såg mannen snedt på den lillslädesvarandc

Per Sparre, sonsoii till den är 1600 på Linköpings torg

•frättade rikskanslern. — Jag förstår, svarade Sparren.

iVe pekar på min salig farfar, hederlig i åminnelse^

hvilken som en ärans man och endast för ett op-nions.

brott sträckte sitt hufvud för bödelssvärdet. Ni vill

komma ål oss af gamla adeln för våra sgndcr i fnrd-
na tider. Men huru många af edra likar och kanske

lill och med af edra förfäder hafva icke gått till galge
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eller slupstoclc, och det för nedriga och gemrna hroll,

fasl ingen numera talar dcrom? tg lihasom de voro

okände i lifvel, så blifva de äfvcn glömda i döden.

BRÖDERNA KIRCK.

Den äldre Knut, född 1622, den jngre Gustaf,

född 1624, förekomma ofta i denna tidens handlingar

och hade iifven myckel anseende. De voro systersöner

af Axel Oxensljerna och utmärkte sig genom mycken

duglighet, i synnerhet den äldre brodern. Han vnr en

kunnig och kraftfull herre, med torra, men Litande oid

på tungan. I sin ämbetsbefaltning , den rörde i synner-

het handelsväsendct, ådagalade lian mycken skicklighet,

och vid rådsbordet ägde han ganska stort inflytande.

Gustaf Kurck hade och förtjente vida mindre an-

seende. Hans opålitliga uppförande vid riksskattmästare-

valet 1668 hafva vi redan omtalat *). — Då lians eget

parti genomdref statsregleringen 1669, det var dess vack-

raste bragd, just då öfvergick Gustaf Kurck likasom

Bengt Oxenstjerna till De la Gardies sida, och snart

följde Knut Kurck efter. Ett annat, mörkt drag, var

Gustaf Kurcks och äfvcn broderns förföljelse mot super-

intendenten OIdekop, hvarom mera (ramdeles.

Under striden mot De la Gardies anhang, talade

Bjelke-parliet ofla för rättvisa och sparsamhet. Bröderna

Kurck dellogo i dessa yttranden och hafva derföre van-

ligen blifvit bedömda och berömda såsom ädla och oegen-

nyttiga fosterlandsvänner. Men domen blir mindre vac-

ker, när man granskar deras uppförande närmare och i

sådana fall, da det gällde egen eller paitivänners för-

del**). Anförom ett par exempel! Också för att visa,

huru det i allmänhet gick till.

•) Del. XIII. sid. 113.
*) Jiådsprol. d. 9 Dec. 1665, d. 27 Juli 1667. d. 7 Mars

1671.



Ar 1667 *) begärde Gustaf Kurck en donation i

Kexliolms Vin. Den var ola£;!ig; ty regeringen hade form-

ligen bestämt sig alt derstädes icke mer borlgifva några

gods. Den sökande hörde till Bjelke-partiet; derföre blef

det ock De la Gardie och hans vänner, som denna gån-

gen åfogo sig att tala för ordning och sparsamhet. Riks-

amiralen Stenbock anmärkte, ntt gäfvan var olaglig och alt

Per Brahe förklarat sig aldrig mer vilja undcrshrifva

dylika förläningar. De la Gardie tillade: vi reducera

från den ena och gifva ål den andra; men lagen må-
ste gälla lika för alla. Donationerna äro för många
och måste hämmas. — Rätt, sade Klas Rålamb, men
det blir svårt för Gustaf Kurck, om han ensam skall

få nej, och om man skall börja besparingen just, när
det gäller honom. — Nils Brahe tillade: jag vet ej,

hvarförc Gustaf Kurck mer än alla andra skall ute-

slutas från konungens nåd. — De la Gardie utbrast:

Jo! Jo! så hitta vi alltid på skäl alt tala än färden
ena, än för den andra! Huru ofla hafva vi icke be-

slutat aldrig mer förorda dylika ansökningar ! Den,

som sådant gör, borde erlägga plikt. — Klas Rålamb
sade: jag skall aldrig mer tala för sådana ansöknin-

gar. — Och jag, sade Nils Brahe, vill förlora alla

mina gods, om jag någonsin mer förordar en dylik

förläning. Men nu började De la Gardie efter sin vack-

lande vana att sjelf tala för saken och slutet blef, att

Gustaf Kurcks ansökning bifölls.

Andra exemplet inträffade 1670**). Knut Kurck

begärde några vestgöta-gods åt sin bror, dervarande lands-

höfdingen Gabriel Kurck, så att. hette det, nämnde
herre måtte så mycket bättre kunna hålla sig uppe

och blifva skickligare att förvalta det honom anför-

trodda ämbetet. Gustaf Kurck hade redan öfvcrgått från

Bjelkes lill De la Gardies sida. Denna gång blef det

*) S. st. d. .'50 April.
**) S. st. d. 14 Dec.

Fryxpllt Btr. XIV.



7J

tlerföre De la Gardie, sora förordade och Sten Bjelke,

.som inotaibetadc förslaget. Den sednare aniniirktc, alt

den begiirda förläriiugen stridda mot tagna beslut, och

Lars Fleming tillade: all i slalcns närvarande nöd bor-

de man snarare indraga än borlgifva gods. — il/en,

sade Knut Kurck, inlcl regemente kan beslå sine poena

et praemiis *). Och så som den brottslige bör straf-

fas, så bör ock den välförljente belönas. 51äruli in-

stämde (Icre. Men Lars Fleming svarade : jag kan dock

icke Icmna mitt bifall till saken, utan begär, att detta

mitt afslag må tagas till protokollet. Derpå tillade

han, ehuru med lägre röst, några ord om kommande
ellerräkningar, och alt rådets förhållande torde framdeles

af en fiskal blilva granskadt o. s. v. Häröfvcr uppstod

något knorr vid nedra ändan af bordet, der Lars Fle-

ming hade sin plats. De la Gardie sade: jag ber, alt

herr Fleming må tala något högre, så att vi ock pro-

tokoUsförarcn kunnc klart förnimma hans ord, Fleming

yttrade då: jag förklarar, att jag icke kan gifva mitt

samtycke till den nu föreslagna godsförläningcn, och

all jag vill hafva delta antecknadt i protokollet. Onda
mcnniakor torde en gång föreslå, alt genom en fiskal

eftersöka, hrilka de äro, som hafva i fäderneslandets

närvarande nöd, förordat och tillslj/rkt godsens bort-

qifvande. Sådana herrar må då sjclfva svara derfor.

Men de, som undandragit sig, må ock vara fria.

Med dessa ord vidrördes en ömtålig sträng. De la Gardie

svarade: här vid rådsbordet måste vi ledas, icke af

räddhåga för en fiskal, utan af ed och samvete. Ty

värr, torde väl hända, all sådana finnas, som hafva

ett fiskals-hjerla förborgadt i barmen. Önskeligt vore,

all en sådan ville i lid gifva sig tillkänna, på det

hans illislighet icke mätte framdeles skada oss Häri

instämde mänga rådslicrrar, i synnerhet bröderna Kurck,

h vilka påstodo, all Flemings tal om fiskalcn vore näsvist;

hvarförulan de beklagade, alt del olyckliglvis icke fanns

') Ulan straff och belöningar.



någon brist på hemliga pskalcr. Lnrs Flcminf^ gaf oj

vika. Men lian nndeislödtlos icke af nfij^on bland de

iiiiivarande lierrarna inom sitt parti. Björenkioii, Erik

Fleming, Johan Gabriel Stenbock och till och med den
eljest så orädde Johan Gyllenstjerna , alla Icgo. Sten

Hjelke var den enda, som uppträdde på Fleniings sida,

men efter sin vana blott helt svagt; endast ursäktande,

undvikande, afledande. De la Gardie deremot utvecklade

under mängdens bifall sin bullrande och vidlsväfvande

vältalighet, och Kurcks begäran tyckes liafva blifvit bi-

la Ilen.

Man dömme ej Kurckarna för hårdl! De voro lika

goda med de flesta sina samtidingar; Knut Kurck otvif-

velakligt myckel bättre. Ofvanstående visar dock å andra

sidan origtigheten af alt uteslutande framställa JJjolke-

partict och Kurckarna såsom tidehvarfvcls d.ig- o<:h De
I» Gardianerna som dess nattsida. De bildade tillsam-

mans en dimmig och mörk höstafton, skymningen af

den gamla svenska aristokratiens Ragnarök.

KLAS rIlAMD.

Släglen var af svenskt ursprung, men ej scrdelcs

gammal, ej heller af någon större ryktbarhet, förrän den

erhöll en sådan genom nu ifrågavarande Klas Kålamb.

Denne herre fick en vårdad uppfostran, såväl hemma,
som under utrikes resor, och hade derjcmnte ovanlig lust

och lätthet för studier. Axel Oxcnsljerna fastade tidig

uppmärksamhet på den unga mannen och förde honom
in på diplomatiska banan. Men snart drog sig Rålamb
tillbaka både från denna verksamhet och från hofvet,

hvarefler han lefde i stillhet pu sina gods, sysselsatt med
landtbruk och studier, i synnerhet af rältsvettenskapen.

lian var nu blott 24 är gammal, ung, behaglig, snill-

rik och lärd ; och likväl valde och fortsatte han detta

indragna lefnadssätt, under hela Kristinas regering, och

ehuru denna drottning företrädesvis älskade, framdrog

och belönade just sådana miin. Detta besynnerliga för-
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hållande har man velat (örldara derigenom, alt han må-
hända fruktade holvet och högre SmbetsmannaHfvet, efler

de orättvisor, som han trodde sin far och bror hafva li-

dit. Han var nemhgen yngre bror till den under Gustaf

Adolfs tid olycklige Erik Rålamb *). Det var emellertid

under delta vistande på landet, som Klas Rålamb grund-

lade den lärdora och utarbetade de skrifter, som då och

allt framgent hafva gifvit honom så mycket anseende.

Knappt hade Karl Gustaf upplrädt på svenska tro-

nen, förrän Klas Rålamb framträdde i verksamhet. Re-

dan på tredje veckan efler sin kröning kallade konungen

den unge och iitmärkle mannen till sidan af tronen.

Från denna stund blef Klas Rålambs lefnad en kedja af

vigtiga, ofta svåra, men alllid väl utförda uppdrag. Han
följde konungen under polska kriget , sändes derpå som
underhandlare till Konstantinopel-, en lika vigtig, som

vådlig resa, full af de mest skillande och besynnerliga

äfvenlyr. Vid 1660 års riksdagar, bidrog han ganska

mycket till Adolf Johans uteslängande ur regeringen.

Samma år blef han landshöfdiiig i Uppland.^ h vilken

syssla han på elt utmärkt salt förvaltade. Ar 1664
nämndes han till riks- och kammarråd.

Det var De la Gardie, som genomdref denna sista

utnämning. Han gjorde det i hopp, att Rålamb skulle

stödia De la Gardies parti inom rådet. Men Rålamb

slöt sig genast till Bjelkes vänner och delade i allo de-

ras åsigler och åfgerder. Inom partiet var han visserli-

gen näst Sten Bjelkc och Björenklou den, som minst ta-

lade för olagliga donationer, och vid den blifvande efter-

räkningen kunde mol honom ej serdcles mycket anföras.

Men fullkomligt fri frän detta fel var ej heller han **).

I yngre åren, och under vistandet på sina landt-

egcndomar, hade Klas Rålamb förnämligast sysselsatt sig

med rältsvettenskapen. Han studerade romerska, judi-

•) Se VI. del. sid. .^G9.

•') Rådsprol. d. 50 April och 21 Julf 1667 samt U Mars
1671.
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ska, kauoniska lagarna, med tiere, samt jemföide dem
med de inhemska. Frukterna af delta arbete nedlade

han i en skrift, kallad Påminnelser vid rältcgångssa'

ker. Den var för sin tid ganska utmärkt genom lärdom,

klarhet samt ett vackert och stiidadt språk. Dess såväl

terminologi, som grundsatser hafva blifvit mycket begag-

nade vid utarbetandet af 1734 års lagbok. I afseende

på inre samhällsförhållanden delade Kålamb Bjelke-par-

tiets och dåvarande adelns vanliga tänkesätt. Han nem-

ligen försvarade den adliga , men förkastade den högadliga

aristokratien. Han påstod, all adeln, som hade mesta

jorden inom Sverge, borde äfven hafva vid riksdagar-

na mest att säga*). A andra sidan var han en häftig

motståndare af grefvarnas anspråk samt yrkade en rang-

ordning, grundad på tjenst och icke börd.

Klas Rålamb var både till utseende och umgänge en

ganska behaglig man; och ehuru tre gånger gift, likväl

beskylld att hysa alltförstor benägenhet lör täcka könet '*).

Hans sednaie politiska öden skola i nästa berättelse om-
talas.

HATTIAS BJÖRENKI.OU.

Slägten var fiån Dalarna, men fadern mjölnare vid

Nyqvarn i Weslmanland. Den unge Mattias genon)gick

med stor utmärkelse gymnasium och högskolan och kal-

lade sig under denna tid Myloniiis efter sin börd från

mjölnaren. Till gynnare förvärfvade han snart den rykt-

bare biskop Rudbeckius, och längre fram riksmarsken

Jakob De la Gardie, för hvars son, Magnus Gabriel, han

under samma tid var enskild handledare. I anseende till

ovanlig lärdom och skicklighet, blef han redan vid 50
års ålder professor. Till ytterligare fullkomnande företog

han en tämligt lång utrikes resa. Efter hemkomsten
började han hålla föreläsningar, hvilka ådrogo sig allmän

*) Rådsprot. d. 21 Juli 1664.
**) Rådsprot. d. 31 Juli, 6, 8 och 9 Aug. 1662.



78

uppmärlsamlicl. rndci r:il!.'i(l lijiiom, kallade Oxciisljcrna

mannen till Slockliolm ocli .Tnst.-illHo med lionom cll längre

samtal, en slags pröfning af lians insigtrr, eifarenliel och

själsegenskaper. Fnljden blef, att Oxenstjerna ansåg ho-

nom skicklig och heliödig vid rikets aldravigligasle väif,

och anställde honom genast som seklerare vid kansliet.

Försöket höll på alt misslyckas. Mylonius skulle

uppsätta brel' till en hop kronofogdar. Ovan vid äm-

Letsstilen i detta hänseende, njtljade han några ord och

talesätt, hvilka kansliråden måste vid föredragandet rätta,

under småskrilrarnas illa dolda hån och åtlöje. Mylo-

nius blef förtretad och ville genast återgå till Uppsala.

Då bad man honom uppsälla ett latinskt brel till konung

Ludvig den fjortonde. Han gjorde så, och hans lärjun-

ge De la Gardie uppläste del i rådet. Det befanns vara

serdeles väl affaltadl, och Axel Oxensljerna sade efli-r

dess slutade uppläsning: i sanning, Mylonius hör sJcrif-

va, icke till fogdar, utan till honungar *).

Detta sednare blef orkså mjölnaresonens sysselsätl-

iiing. Under två års berömlig ljonst;^'öring steg anseen-

det så, all han näindes till Icgationssekler vid westlaliska

fredsunderhandlingarna. På denna i sig sjelf svåra plats,

än svårare genom Salvii och .lohan Oxenstjernas trätor,

skickade hnn sig med så mycket allvar och jemnhet, att

han (örvärfvade båda de tvistandes och allas aktning.

Ar 16-i6 blef han af drottning Krislina adlad med. nam-

net Björenklou.

Från denna lid och intill 1660 var Björenklou nä-

stan oupphörligen på beskickningar till främmande hof.

Att här uppräkna hela raden deraf vore tröttande för

hade läsaren och författaren. Men alllid och allestädes

arbetade Björenklou för fäderneslandels bästa med ifver,

med klokhet, ofta med framgång. För Svergcs ära var

han ganska ömtålig. Österrike hade en gång kallat sven-

bkariia Franlirilccs Icgoknchlar. Hjörenklou tog det sä

häfiigl, all mellau lionom och Irausku niariikalkeu Grarn-

•) Palinsk. N:o XVI. T. 1.
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mont liöl! på alt blifva cll oheliagligl upplräcle. Frans-

jnannen i sin bcrätlclsc derom anklagar Ujörenklou för

envishet och tadlar hans Jånga och långtrådiga uppsat-

ser. Det sednare var tidens och i synnerhet tyska kans-

liernas bruk. Hos sina samtida åtnjöt Ijjörenklou stort

an^-cende som en ganska skicklig statsman; och Karl (lu-

staf jttrade: jag har i min Ijcnsl icke någon bällre

leolog och samvelsman än Björcnklou.

[^i^i, I början af förmyndareregeringen utnämndes Ejö-

renklou till hofkansler och 1664 till riksråd. Här slöt

han sig inom kort till Bjelke-partiet, och blef sålunda

en motståndare af sin förra lärjunge, Magnus Gabriel De
la Gardie. Denne sednares högdragenhet skall hafva dcr-

till bidragit. Så säger ryktet. Vi älska dock. att tro,

det orsaken varit Björenklous öfvertygelse om Bjelke-

partiets bättre afsigler.

Det finnes ingenstädes uppgifvet, alt Björenklou rö-

stat för olagliga donationer, och vid den skeende efter-

räkningen var mot honom nästan ingenting att påminna.

Alt af främmande niagtcr mottaga vä ngåfvor, mutor; der-

lill blef han flera gånger frestad; men, oss veterligen,

aldrig förledd.

Samtida strifter uppgifva an Bjelke, än Björenklou

såsom ledare för det af oss så kallade Bjelke-partiet. I

den tidens handlingar och i synnerhet inom rådet, fram-

st?a' dock alllid Sten Bjelke såsom den verksammaste,

förnämste, nästan enda synliga hufvudmanncn. Kanske
var det Björenklou, som förberedde och hcmligen styrde

allt. Ofta författade han vidlyftiga uppsatser till försva-

rande af sitt partis åsigter ; men i de raundteliga stx'i-

derna deltog han nästan aldrig.

Så var det äfven i andra fall. I förhållande till

sin stora lärdom, erfarenhet och anseende, höjde han

ganska sällan sin stämma i rådet. Kanske var han en

af dem, som bättre föra pennan än tungan; en af dem,

som i ölVigl rätJsinniga och beslutsamma, känna sig

bundna af förlägenhet, dä det gäller att med kraftfulla

ord djerft träda en aunati under Ögouen. Deaua svaghet
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torde också vara lälla förklaringen öfver I>jörenklous ofta

och rättvist ladlade lel, att ej enligt sin plijjt öppet i

rådet angilva utan endnst för sina förtrogna omtala, huru

han funnit Karl den elftes undervisning vanvårdad '). Han
var dock af regeringen förordnad till denna undersök-

ning och att deröfver afgilva sitt utlåtande.

Under de svåra polska fälttågen hade Björenklou

ådragit sig en sjuklighet, som allljenit ökades; slutligen

lill den grad, att b varje större ansträngning föranledde

nya lidanden. Ar 1671 föreslog De la Gardie, att Sverge

skulle mot betydliga underhållspenningar ingå närmare

förbund med Frankrike. Det var samma förbund, som
sedermera blef för Sverge så högst olyckligt. Björenklou

utarbetade ett allvarligt betänkande såväl mot förbundet,

som mot den hittills rådande oseden, att genom motta-

gandet af underhållspenningar förnedra fosterlandets sjelf-

sländighet. Ansträngningarna af detta arbete kostade hans

hf, och fastän icke krigare, föll han dock vid försvaret

af Sverges äia och välfärd. Han afled den 10 Sept.

1671. Stoftet hvilar i Ossmo kyrka.

MLS TCNGEL

är sedan förra berättelser nogsamt känd för sina begångna

orättvisor, sina mottagna mutor, och sina förrädiska för-

bindelser med fienden. Han lefde ännu och hade lyc-

kats bibehålla sig i hofkanslersämbetet , till hvilken plats

han blifvit af drottning Kristina uppliöjd. Men nu

ändleligea slog straffets limma. Den omkring sexlioåra

mannen blef anklagad och öfverbevist om dubbelt äkten-

skapsbrott. Derföre, och för aftagande krafters skull,

beslöt man skilja honom från tjensten '*). Troligen kände

man ej , huru han ål fi äirniiande regeringar förrådt sven-

ska styrelsens hemligaste rådslag och beslut. Man ville

derföre skona den både gamle och skicklige tjenaren;

och gaf honom ett någorlunda hederligt afsked; hvarefler

*) Berättelsen härom har dock flutit ur den grumliga käl-

lan Lcs Anecdotes de Sucde.
'*) Rudsprol. d. Ii Dec. 1660.
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följde uppdrag alt resa lill Belgien och der eflerforsica

ålskillig» liisloriaka handlingar, som Kristian den andre

ansågs hafva ditförl. Resan gick ej i verkslällighet.

Tungel stadnade hemma och blef föremål lör än flere

;<Dklagelser och obehagliga rättegångar *). Hans sisla da-

gar försvunno i glömska och obetydlighet.

Mr.S BKGNCK,

han, som vid riksdagen 16S0 författade ofralseslåndens

klagoskrift och år 16ol var invecklad i Mcsseniernas

rättegång, hade af Kristina och af Karl Gustaf blifvit,

oaktadt Oxenstjernas motstånd, framdrai;en till assessor

och till revisionssekterare. Ar 16ä9 var han hos sist-

nämnde konung på Seland och ledde ransakningarna

,

angående såväl Slenvinkels, som Malmöborgarnes stämp-

lingar mot svenskarna **). Han belönades med en hä-

radshöfdingeränla i Uppland och med clt gods i Skåne,

hvarjemnte han den 12 Januari 1660 adlades. Efter

konungens död tjckes han halva ingått fred med hög-

adeln. Ar 1660 uppträdde han nemligen till förmyn-

dare-regeringens lörsvar mot riddarhusels och mot Klas

Itålambs angrepp***}. Längre fram finna vi ock, att han

bekommit åtskilliga donationer 7) och mottagit flere vig-

liga uppdrag. Han utnämndes 1666 till landsdomare i

Blekingen, dock med bibehållande af sin häradsliöfdinge-

plats i Uppland. Denna sednare fick han med förmyn-

dare-regeringens tillstånd gifva åt sin son ff). Inom två

*) Rådsprot. d. 30 Oct. och lO Dec. 4662, d. IG Nov. 1664.

Biddarhusark. Riksdagsacta 1660 d. 5 Mars.
*') Se 12 delen sid. 117.

•**) Biddarhusark. Riksdagsacta 1660 d. 20 Oct.

f) Riksark. Titclregistratur för är 1662.

tt) Af allt detta inses grundiöshetcn af det gamla och van-

liga påståendet, att Karl den elftes förmyndare förföljt

Skunckj för hans år 1650 visade tänkesätt. — Deremot
befinnes, att Skunck, som 1650 talade mot adel och do-

nationer, har sedermera sjelf emottagit bada delarna.

Yar han miihända en af dem, som söka endast lyckan;
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år niäsle dock denne rymma för dräpsl^i? och föiöfvade

väldsamhelei- Tid tingsbordel. Fadien dog kort derefter.

GEOBG STJERNHJELM
,

hcrgsmansson från Dalarna, var född år 1598 i Wika
socken och Svartskärs by. Man har anmärkt, att, en-

lii;t stjerntydcriets läror, har vid hans födelse synkretsen

varit beherrskad af stjernbilderna Lyran och Herkules,

likasom en antydning på hans skaldskap och förnämsta

skaldestycke. Redan som gosse utmärkte han sig för

vcitgirighet, skarpsinne och fyndig qvickhet. Han gick

tn klar vinlerqväll vid faderns sida. Vet du Göran, frå-

gade den gamle, hvadan stjernorna komma? — Ja,

svarade gossen, himlen är ett glashvalf och der ofvan-

j)å går Gud Fader. Men som der är hall, och vår

Herre är en gammal wior?, så har han en käpp med
dobbsko i handen. När han nu vandrar omkring

deroppe, stöter han i glaskupan en hop hål, både

slora och små, och genom dem framlyser all himme^

lens klarhet. Detta är stjernorna.

Efter fulländad undervisning, och denna både om-
fattande och grundlig, anträdde Stjernhjelm sina utrikes

resor, och väckte redan då mycket uppseende. Vid hem-

komsten tog biskop Rudbeckius honom genast till lektor

i AVesterås. Straxt efteråt flyttade Gustaf Adolf honom
som lektor till Stockholms collegium illustre, och seder-

mera 1650 som assessor till hofrätten i Dorpt. Aret

derpå adlades han. Konungen valde namnet Stjernhjelm

I ill minne a( gossens infall om stjernornas uppkomst*).

lios Kristina under kunglighotens, hos riksförmyndarne
under aristokratiens fana; ena gängen genom alt tadla,

andra gängen genom alt mottaga donationer.

*) Sa gar sagan. Orsaken torde dock vaia en annan. Hä-
radstiöfdiiig Kröningsvärd har nemligen under sina forskr

ningar för l)i|)i()nialariiirn Paickarliciim kommit lill den
oss iicnägct nieddoladc örverlyKol.sc, all Sliernhiejm här»

.sianjmadc frJin drn danska til| IVorge inflydado slagten

^tjcrna. l^c-nuQ iiiUcduipH \l^\' miitianda vorjtliga orsfi-
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J[?^ Redan vir! denna lid började Sljernlijclm blifva all-

mänt bekant för snille och mångsidig l.iidom. Bland
annat studerade han matematik och naturl^unnis^het, långt

n)er än vanligt var den tiden. Med tilllijelp af dessa

knnskaper och några nyuppfunnc instrumenter, utförde

han åtskilliga rön. När dessa icke af dåtidens vanliga

lärdom kunde förklaras, började man allmänt hålla Sljern-

hjelm för en trollkarl. Man påstod, att han hade en

;)nde, en slags lomlegubbe, som hemligen besökte honom
och meddelade de öfvernaturliga kunskaperna. En i Dorpt

varande juris professor, vid namn Virginius, blef på det

högsta fiken efter dessa förmenta hemligheter. Gång ef-

ter annan bad han Sljernhjelm att få se dennes tomte-

gubbe, eller spinlum familiarcm , som han kallade ho-

nom. Sljernhjelm tog ett allvarsamt och hemlighetsfullt

utseende, och vägrade. Sluleligeu lät han öfvertala sig;

men Virginius måsle förut aflägga högtidlig tysthetsed.

Pä bestämd timme ankom han till Sljernhjelm. Denne
hade vidtagit sina förberedelser. Förstoringsglas voro

.•innu föga kända; men Sljernhjelm hade förskaffat sig

ett sådanl. Under detsamma lade han den insekt, som

är med menniskohufvudet mest förtrolig. Den skulle före-

ställa trollkarlens spiritus fnmiliaris, och till dess åskå-

dande fördes nu den ängsligt nyfikne ämbelsbrodern.

A'^id åsynen af det vidunderliga, krafsande djuret blef

denne ganska häpen och drog sig tillbaka. Oaktadt det

gifr)a tyslhelslöflet berättade han snart för sin fru den

märkbara nyheten , att han sett professor Stjernhjelms

lomlrgubbe. Hon omtalade det genast för sina sqvaller-

systrar, och inom några dagar var sagan kring hela sta»

den. Den vidskepliga tiden anklagade Sljernhjelm för

trolldom och saken gick så långt, alt han, för att be-

visa sin renlärighet, måste afgifva ny trosbekännelse, och

i afseende på tomtegubben visa, hur allt tillgått. Likväl

fortfor han att vara misstänkt, och kunde ej heller sjelf

afhålla sig från nya dylika upptåg. En gång t. ex. an-,

täude hao pieci elt solglas skägget på ea lii^ländsk bour
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de, hvilkcn deröfver hief så roivfumd och uppskrämd,

alt äfven han ville anklaga Sljernhjelm för trolleri.

Skämtet var lios Stjernhjelm en lek på ytan af den

starka, rena, ocli derföre glada anden. På bottnen der-

under låg elt sinne fullt af snille och höghet; elt sinne,

som kände, älskade och eftcrsträfvade det sanna, rälla

och ädla. Med otrolig lärgirighet kastade han sig in pu

hvarje veltenskapms iält, och med lika otrolig lätthet

och förmåga inhcinlade han rika skördar från dem alla.

Mer och mer utbredde sig ryktet om hans snille och

]ärdom och derjeinnle om hans rättvisa och duglighet

som domare. Ar 1659 utnämndes han till landtråd i

Liffland, och 1642 kallades lian till Stockholm som le-

damot af lagkomilcn. Tillika skulle han som antiqua-

rius ordna och vårda rikets ålderdomsmärken och lem-

ningar. Ar 16-48, ehuru varande i Stockholm, utnämn-

des han till v. president i Dorpts hofrält.

Under detta vistande i hufvudstadcn från 1642 till

omkring 16ol, iiilallcr Stjernhjelms mest lysande lid.

Lärdom, snille och qvickhet å ömse sidor knölo mellan

honom och den unga drottningen en förbindelse af öm-
sesidig beundran och tillgifvenhet. Till hennes ära skref

han flere lofqväden och dessutom de skådespel, som upp-
fördes vid de då brukliga värdskapen. Det var här och

vid några och fyralio års ålder, som han först började

utveckla sin skaldegäfva. Aren förflölo under solskenet

af hofvets gunst, elt växande rykte och en angenära

verksamhet.

I början älskade och beundrade Sljernhjelm drott-

ning Krislina. Med tiden blefvo dessa känslor något af-

kylda. lian kunde ej lida hennes lättsinniga uppföran-

de och ovärdiga gunstlingar; ej heller höll han tillbaka

de bitande infall, de dräpande anmärkningar, som föllo

honom pä tungan. Den adlade holskräddaren Lejon-

krona blef ofta föremål för hans stickord. På Bourde-

lot var han mycket förtretad och dolde det ej. De möt-

tes en gång på gatan, hvarvid förmodligen Sljernhjelm

fsade sitt missnöje. Bourdelot sade då: tu es valde
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syllaba **). Sijcinlijelms tunga väjde icke den allsmäg-

tige gunstlingen, icke ens drottningen sjelf. Hon ut-

nämnde honom till assessor i krigskollegiuiu. Då Sljern-

lijelm märkle , alt han skulle derslädes bekomma plats

under en annan yngre och mindre förtjent ledamot, ville

han ej gå dit. Någon bland vännerna erinrade: all

asscssorsslolcn är drottningens och hon äger besätta

den, med hvem hon vill. Stjernhjelm svarade: men
r är min och jag äger sälta den, hvar jag vill;

och hon skall aldrig komma på den stolen. Infallet;

flög som en löpeld kring staden och kom kanske för

drottningens öron. Det ena och andra sammanlaggdt ver-

kade. Kristina blef slött, och Stjernhjelm befalldes resa

till sin plats i Liflland utan att ens bekomma sista årets

arvode i lagkomitén.

Men länge varade ej onåden. Stjernhjelm hyste

och uttalade den öfvertygelse, alt svenska språket rar det

.äldsta bland alla, och att från detsamma härstammade

de öfriga tunijomalen, äfven hebreiskan. Detta väckte

uppseende, tadel och motsägelse, i synnerhet bland teo-

logerna, hvilka ansågo sig å ämbetes vägnar böra för-

svara hebreiskans ålder och värdighet. Stjernhjelm å sin

sida v;ir lika envis att försvara ursvenskan och började

för sådant ändamål utgifva en serskild skrift. Kristina

ville af ;illlsammans förskafTa sig en stunds förlustelse.

Hon tillställde i Uppsala en dispulalionsakt om ifrågava-

rande ämne. Till kämpar valdes för svenskan Stjern-

hjelm, och för hebreiskan Terserus. Striden blef ganska

liflig och underhållande. Det var nu, som Stjernhjelm,

för alt bevisa s'u. sats, påstod bland annat, att namnet

Adam kom af svenska orden Af dam; ty af jord, af

stoft, af dam var han skapad. Upphofvet till namnet

*) Du är ganska knarrig.

*') Och du är den sista stafvelsen. Svaret innehåller en
ordlek. Sista stafvelsen af latinska ordet moiasus bety-
der ett svin.
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Eva päslod lian vara följande Då Ad.im uppvaknade

och siig framför sig den nyskapade qvinnan , utropade

lian förvånad: Hc! hvad? *) hvilka ord skulle blifvit

sammandragna lill Hevah elicr Eva. Var det skämt,

var det allvar? Hos Stjernlijelm är ej lätt att afgöra

hvilketdera; men troligen det förra. Det gällde för till-

fället ej blott att med lärdom bevisa sin sats, utan ock

alt med qvickhet roa sin drottning.

Karl Gustaf insatte Sljcrnhjelm i reduktions-kolle-

gium; men denne undanbad sig uppdraget och ålerväu-

de lill sin plats i Dorpt. Aret derpå inföllo ryssarna

ocli plundrade staden. Fattig och flyktig, seglade Stjern-

hjelm med maka och barn åter till Sverge. De ledo

skeppsbrott och blefvo uppkastade på en öde kust. Då

olvckskamraterna i förtviflan icke ville emollaga någon

tröst, började slulligen Sljernhjelm med muntrande åt-

börder sjunga och dansa; och sedan han sålunda lockat

dem till löje och till en upprymdare sinnesförfattning,

omvände han plötsligen framställningssättet och begynte

med allvar förmana dem till tålamod, undergifvenhel och

förtröstan. Alltid fattig kom han nu till Stockholm, fat-

tigare än eljest, och blef derföre öfvergifven af många

bland de gamla vännerna. Han kallade dem sedan ami-

cos ollores, d. v. s. gryt- eller matvänner. Endast få

bestodo profvet, deribland älven konung Karl (iustaf,

hvilken år 16S8 utnämnde Sljernhjelm till landtdomare

i del då åt Svo ge aflrädda Throndhjems län. Men in-

om ett år förlorades både län och syssla, och vi veta ej

annorlunda, än all Sljernhjelm dcrefler lefde någon lid

endast af allmänna och enskilda understöd.

Är 1660 blef han af förmyndarestyrelsen insatt i

reduktions-kollegium **), Det var andra gången , man

crböd honom denna plats; men afvcn nu lärer han un--

dandragit sig, ty år 1661 utnämndes han till krigsråd,

•) P. v, 8. Nä? Hvad är del?
V) fiådspVQt, d, » Pec 16(10.
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Dä anliqviletsl<olIegiiim af De la Gardio år 1666 inrät-

tades, blef Sljcrnhjelm dess förste ordförande.

Stjernlijelm var ett bland de ovanligare snillen, Sver-

ge frambragt. De enskilda veltenskaperna voio den tiden

icke flere, ej eller liögre uppdrifna, än alt rikt begåfvade

naturer kunde eflersträfva en på en gång allsidig och

dock grundlig lärdom. Dit sjfflade Sljernlijelm och hann

på alla vägarna ganska långt; dock pä ingen till högsta

nudet.

Som rällslärd deltog han i utgifvandet af gamla

lagarna och i förberedandet af nya. — Som filosof äl-

skade han förnämligast Plato och Plolinus, och föredrog

dem framför den dä gällande A ristoteles. Han kunde ej

heller lida Cartesii just du uppkommande satser, utan

påstod att dess erfarenhetslära var ell filosoferande ulan

högre sinne, cH filosofiens neddragande i smutsen. Sjelf

arbetade och skref han mycket i dessa ämnen. — Likaså

i historien och matematiken. Man ålade honom i delta

sednare hänseende att uppgöra en ordning för mått, mål

och vigt; men han lyckades ej att lillfrcdsslälla fordrin*

garna. — Som språkkännare v-ir han myckel omtalad;

och hade djup insigt i en mängd tungomål, äfven de

österländska. Med sitt genomträngande snille var han en

bland de forsla, som insåg deras sammanhang och för-

vandlskap. Men med den tidens ännu inskränkta språk-

kännedom kunde han ej ana den gemensamma asiatiska

stammodern, ulan antog såsom sådan gamla ursvenskan,

enligt hvad vi förut nämnt. I alla dessa veltenskaper

har Stjernlijelm arbetat mycket; men i ingendera har han

åstadkommit någon förändring eller serddcs framflyllat

dess råmärken.

Lyckligare var han som forskare och älskare af

svenska språket. Han samlade, undersökte och vårdade

dess äldre skrifter, talesätt och ord, och sökte rena sam-

tidens svensk» fräp all främniande inblandning. Han
lyckades deri öfver förmodan och skicl elt renare och

vHckvava spviik, 4P niigou (öve hQPQin, JJmi |)e|nii4ad?
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sig lill och med alt införa svenslia ord för de velien-

skapliga begreppen ; men fäfiingt.

Lyckligast blef han som skald; och kanske var det

dock denna ära han sjelt minst påräknat. Man säger

nemligen , att hans skaldeförsök i början härflöto endast

från ifver att bevisa svenska språkets böjlighet, förträff-

lighet m. m. och att de således uppstodo endast som elt

bihang till hans språkvcltenskapliga sträfvanden. Också

var han redan några och fyratio år, när han inträdde

på skaldebanan, och omkring 50, när han skref sin

Herkules. livad förtjusning dessa orh i synnerhet den

sista dikten väckte, är redan i föregående delar omta-

ladt *). Sverge hade förut ej sett någonting, som kunde

dermed jemnföras, hvarkeu i snille, behag eller språket»

renhet. Stjernhjelm visade i dessa arbeten, alt han hade

skaldeanlag, visserligen icke de största, dock stora; till-

räckligt stora att behaga en efterverld och hänrycka en

samtid. Här trälFa vi nemligen den del af hans verk-

samhet, som förändrade det närvarande och inverkade på
del tillkommande. Hänförde af hans dikter, började en

mängd unga skalder anslå lika eller likartade toner; och

starkare eller svagare, klarare eller oredigare, hördes un-

der hela det följande lidehvarfvet ständiga ålerljud af

Stjernhjelms lyra. Han blef fader för elt nytt tidehvarf,

stiftare af en ny skola i fäderneslandels diklverld; och

emedan denna skola i så betydlig mån öfverträlTade alla

de föregående, har man äfven kallat honom svenska

skaldekonstens fader.

Den rigtning, Stjernhjelm gaf åt fäderneslandels vit-

terhet, bar stämpeln af liden, hvari han lefde. Grekiska

och i synnerhet romerska skaldekonsten voro dess för-

nämsta bildningsmedel. Dessa blefvo också föresyn för

Stjernhjelms dikter, och det både till innehåll och form.

I afseende på denna sednare var det Stjernhjelm , som
egenteligen införde hexametern i svenska språket, och
han skref detta versslag med en lätthet, ett hehag, som

*) Del. X. sid. 91.
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med att i versen införa allehanda litn och ljudlekar, så-

som man den tiden stundom brukade göra. Särdeles be-

kant är en sådan hans vers om helsan.

Helsan är allt. Allt, allt är alldntel der intet är

helsan.

A andra sidan använde han lika lyckligt äfven alex-

andrinen. Innehållet af dikterna erinrade om de gamla

folkens skaldeverk, och den mytologi, som begagnades,

var den grekiska. Till Sverges äldre vitterhet, sagorna,

folkvisorna och eddaläran stod hans diktkonst icke i nå-

gon närmare beröring. Den kunde det ej heller; ty

dessa ämnen voro en helt och hållet ny verld, som först

började upptäckas vid slutet af Sljernhjelms lefnad och

just genom det antiqvilelskollegium , hvars furste ordfö-

rande han var.

Sljernhjelm hade ett stolt och vördnadsbjudande

utseende. Det hvilade öfver dragen ett uttryck af allvar,

som passade för hans höga sysselsättningar; men bakom
hvilket det skalkaktiga skämtet också lätt kunde dölja

sig. Ett gladt sinne och en god helsa voro hans stän-

diga följeslagare. Sinneslugnet kunde at lifvets vexlingar

aldrig störas. Lifvel, sade han, är blott drömmen om
en skugga. En annan gäng upprepade han Persii vers:

o curas hominum, o quanlum est in rebus inane!*)

Hlcv, tillade han, det är dock en stor sällhct att ge-

nom sitt arbete kunna gagna många; och åter sade

han: att utslå besvär och fara för det, som dr he-

derligt och ärorikt, sådant är Ijuft för en ädel själ;

och när han oförljent tadlades och häcklades, skref han

sin bekanta vers:

Månan i tysthet går sin gång och aktar ej hundglafs,

Insigt af det timligas förgänglighet och innerlig förtrö-

stan på Gud hjelpte honom alt bära alla bekymmer.

*) Menskobekymmer och menskobedrift fåfängliga äro.
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Sljernbjelm ägde ingen lärare sysselsällning iiii atl

genom stuHier utvidga sina kiinslcaper. Quam dulcc est

sapcre *), sade han till de vänner, som förebrådde lio-

nom alltför träget arbete. Dessemellan {gladdes han ilt

det tacksamma minne, hvari hans skrifter skulle lefva

hos eftervcrlden. Vctlenskapens ljus och odödlighetens

iira voro högsta målen lör liaris jordiska sträfvande. Han
vann dem båda.

Penningar och rikedom dercmot aktade han föga,

sökte han aldrig. Deras vinnande ansåg han nära nog

som bevis på mindre redligt uppförande, och brukade

säga: fattigdomen följer ett godl samvete i spåren. En
gäng sulto vid De la Gardies bord en rik och fet krono-

leveranlör, samt den magre och fattige Stjernhjelm. Hvaå
är orsaken, sade rikskanslern, ali Stjernhjelm^ som han

så mycket, är så mager; men den andra herrn, som
är mindre lärd, är ändå så fel. — Jo, svarade Stjern-

hjelm, dci förhåller sig så, atl den, som läsl något

j

han vet något; och den, som stulit något, han har
något, — Sljernhjelm sjelf hade nästan aldrig någonting.

1 synnerhet efter hustruns död gick hushållningen vind

för våR. Penningepungen stod öppen på bordet och pi-

gan fick efter behag derur taga till hushållets behof sä

mycket, hon ville. Om den var full eller blott en plåt

låg pä bolten — Sljernhjelm var alltid lika glad; äf-

venså , om i rocken satt en söndrig eller olikartad knapp

mellan de öfriga.

Skutenhjelm , hans amanuens i anliqvitelskollegium,

älskade och besökte Stjernhjelm ganska ofta. Som den-

ne sednare tyckte om söt mjölk, plägade Skutenhjehn

deraf medtaga en butelj under kappan. Man såg då

båda herrarna, i Stjernhjelms spis uppkoka mjölken och

sedan tillbringa aftonen med denna tarfliga måltid, samt

under lärda, (jvicka och förtroliga samtal.

Det låg i Stjernhjelms lynne en besynnerlig bland-

ninir af allvar och lätt sinne, icke lättsinne. Med denna

Hur Ijufl alt dricka ur vishetens brunn.
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lynne, hans lika oupphörliga böjelse för skämt, lians

vanvård om sitt hushåll och slutligen den omhyllighet,

hvarmed han kastade sig från den ena vetlenskapen till

andia. Följden i delta sista hänseende blef den, att

han uti intet ämne hann fullända något vigtigare och

större arbete. Det hände till och med att flere hegynte

tryckas, men blefvo aldrig färdiga. Samma allsidiga för-

måga, men äfven samma ombytlighet visade sig med eller

mot hans vilja i skiftningarna af hans ämbetsmannabana.

H;in var gymnasii-leklor i moralen , hofrätts-assessor och

vice president, landtråd, revisionskommissarius, i vissa

fall tillförordnad hofkansler, landldomare, krigsråd, ord-

förande i antic[vilelskollegium och derjemnte för någon

lid drottning Kristinas hofskald. Ett rykte säger, att

Oxensljerna vid något tillfälle visat mindre belåtenhet

med Sljernhjelm. Kanske orsaken var just denna om-
bytlighet, eller ock något af Sljernhjelms vanliga infall,

filur ock någon spänning under den tid, då Sljernhjelm

v;u' framhållen, men Oxfnsljerna lillbakasnlt af diottning

Krislina. 1 alla lall målle ovänskapen icke varat länge

eller varit stor; ty man finner, att Sljernhjelm, begärt

och erhållit understöd af just samma Oxensljerna.

Stjernhjelm bibehöll kropps- och själskrafterna i det

längsta. Ännu vid 73 års ålder eller iiret före sin död
nigaf han en lärd bearbetning af Ulphilas. Det blef

hans sista verk. På dödsbädden vårdades han med son-

lig ömhet af sin lärjunge och vän, skalden Colunibus.

Ännu i sisla stunden visade Sljernhjelm prof af sitt lugna

och lyckliga lynne. Columbus frågade, hvad grafskrift

han önskade. Skrif, svarade Sljernhjelm, blott de or-

den: vixiC dum vixit Icelus*).

Stjernhjelm dog 1672 , men blef först tvennc är

derefter begrafven; ty märkeligt nog, fattigdomen efter

honom var så stor, att först vid denna tid kunde medel

till en ordentlig jordfästning anskaffas.

*) Så länge han lefde, tefde han glad.
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var också bördig från t)alarna och framdragen lörst a(

biskop Rudbeckius, sedan af Axel Oxenstjerna. Son af

en obemedlad komminister från Rättvik, uppväxte han

först i mycken fattigdom. Flere missväxtår gingo öfver

landet ; sluteligen kom äfven pesten och bortryckte hans

både far och mor. Redan hade han i Westerås utmärkt

sig för (Ut och lycklig fattning; men numera utan medel

och värn , måste han öfvergifva detta högre läroverk och

ingå i Arboga stads skola, der han, ehuru blott 14 år

gammal, af fattigdom tvingades att som lärare förändras

barn förtjena sitt bröd. Pygd, kraft och snille bana

dock väg. Hans slägtinge, kyrkoherden i Arboga, om-
fattade med faderlig huldhet den välartade ynglingen

,

och denne, å sin sida uppförde sig så, alt han efter

några år utnämndes till lärare vid skolan, fast Iliu ännu

icke haft råd och lägenhet alt besöka Uppsala. Ar 1619
tillträdde biskop Rudbeckius Westerås slift. Snart fa-

stade han uppmärksamhet vid den unge skicklige lära-

ren och skaffade honom tillgångar och understöd att

besöka högskolan och förelaga en utrikes resa. Tillika

anbefallde biskopen honom hos Axel Oxenstjerna, så alt

ynglingen fick åtfölja den store rikskanslern pu en af

dennes färder till Tyskland. Oxenstjernas blick upp-

tjickte snart de stora anlagen. Vid återkomsten från ca

längre resa blef Stjernhöök kallad till Gustaf Adolf, för

att besvara dennes frågor angående tillståndet i de ge-

nomfarna länderna. Han gjorde det väl och till konun-

gens nöje, och utnämndes derpå till lektor vid det då

inrättade Westerås gymnasium. Men slraxt efteråt fick

han konungens tillåtelse, och förmodligen äfven dess un-

derstöd till att företaga en ny och än längre resa i främ-

mande land, hvarunder de utrikes magiernas politiska

lörhålianden fin närmare studerades och Stjernhöök en

hel sommar följde konungen under preussiska fälttågen.

Återkommen till Sverge, utnämndes han till professor vid

Westerås gymnasium. JVJeii kort dereftcr uppenbarades,
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livad afsigt honungen liaft med sina förhör och med
Sljernhööks resor. Han önskade nemligen, att uli sitt

](aDs]i hafva en skicklig och pålitlig man till föredragan-

de af de utrikes ärenderna. Till denna plats nämndes
Sljernhöök, och det just som konungen skulle resa ut

till tyska kriget. Genom delta anbud öppnades honom
den mest lysande bana till lycka och inflytande. Men
Stjernhöök älskade lugnet mer än lyckan, vettenskapen

mer än verldsbullret; ansåg sig ej heller passande för

det oroliga hof- och fälllefvernet. Han undanbad sig i

all ödmjukhet det höga förtroendet, Gustaf Adolf tycks

hafva blifvit missnöjd. 1 Stjernhööks ställe kallade han

professor Gylle, hvilken sedermera adlades med namnet
Gyldenklou och dog som president. Sljernhöök deremot

utnämnde han till assessor i x\bo hofrält med befallning

att emottaga denna plats, sä framt han ville undvika

konglig majesläls onåd. Han lydde, och när Abo uni-

versitet 1640 inrättades, blef han också den förste der-

varande professor uti lagfarenheten.

Under den tid , Stjernhöök sålunda vistades i Abo,
företog han en närmare granskning af Sverges lagstift-

ning, så äldre som yngre. Det var i sammanhang här-

med, som han redan nu till en betydlig del utarbetade

sitt bekanta lagverk , hvarom mer framdeles.

Ryktet om hans stora egenskaper trängde till Stock-

holm. \r 1647 blef han på Per Brahes begäran för-

ordnad till revisionssekterare i justitiffi-mål , nemligen alt

inför regeringen föredraga alla till densamma hänskjutna

rättegångar. Jemnte det nya arvodet vid denna syssla,

erböds honom att fä behålla sina båda förra löner i Abo.
Stjernhööks samvetsgranna tänkesätt ville ej begagna an-

budet. Han afstod båda Abo-löncrna och nöjde sig med
de åt honom i Stockholm anslagna inkomsterna. På
denna plats stadnade han omkring tjugo år.

Mild och fredlig till lynnet, var dock Stjernhööl;

sjelfständig och fast i sin öfvertygelse. Den förening af

mod och måtta, hvarmed han uttalade den sednare, be-

visa bäst förenämnde hans båda egenskaper. Ett då för
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tiden c;anska mägligt parli ville, efter sitt godtfmnande

och till sia nylta förordna om Svcrges skattehemman

och sökte derföre göra gällande den sats, att kronan Var

rätta och ursprungliga ägaren af all sådan jord. Sljern-

höök ogillade helt och hållet denna lära och påstod, alt

skattcjordens innehafvare hade till densamma, icke blott

besittnings- utan också full äganderätt. — Den tidens

såväl lärda som statsmän påstodo och bemödade sic; på
allt sätt att bevisa, det Sverge var det först uppodlade

land, svenskarna det äldsta folk, det från hvilket alla

de andra samt all mensklig kunskap och odling utgått.

Att försvara dessa satser, ansågs tillhöra den sanna fo-

sterlandskärleken; att förneka dem var ett historiskt käl-

teri, nära nog ett fosterlandsförräderi. Fornifraren Ve-

relius sade: om någon förnekar våra runstenars ur~

åldrighet, så hör man slå honom med samma runste-

nar midt i skallen. Den lika klarsjnle som oväldige

Stjernhöök kunde ej dela en sådan fördom ; och han

uttalade öppet sitt ogillande dcraf. Mig synes, sade

han, att ehuru mycket man älskar och bör älska sitt

fädernesland, så bör man dock älska sanningen högst.

Med samma klara blick höjde han sig ock ölver

åtskilliga andra tidsandans fördomar. Ar 166S s^inles

en komet och i anledning deraf hördes många spådomar

och mycken oro, Stjernhöök förklarade sitt ogillande af

sådana åsigler och af hela sljerntyderiet. — Vid sannna

tid rasade trolldomsväsendet och uppskrämde både höga

och låga , lärda och olärda och det inom både Sverge

och hela Europa. Stjernhöök var en bland de få, som

genomskådade förhållandet. Hans mening var, att man
borde upphöra med rättegångarna och i deras ställe låta

natui kunniga och läkare, i förening med präster och

rältslärda undersöka den smittsamma själssjukdomen, och

utröna de naturliga orsakerna till dessa inbillningar och

bländsken.

Stjernhöök hade ovanligt starkt minne och stor be-

läsenhet samt lika stor lätthet att meddela sig såväl mund-

teligcn i lärarestolen, som skiifteligen vid förfatlarebor-
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det. Han var på sin tid en bland de ulmärklaste slili-

sler på svenska, men fln mera på latin. På det sednare

språket skref han till och med ganska vackra verser.

Hans klokhet, rättvisa och duglighet voro allmänl kända
och erkända; äfven i tjugu års tid pröfvade på den svåra

och frestande plals, han innehade såsom ä högsta ort

föredragande af alla rättegångsmål.

I umgänge och omdömen var han mild och för-

dragsam, men upprigtig; derföre af alla älskad och ef-

tersökt, också af öfverhelen. Kristina värderade honom
högt och begagnade honom ofta. Hon ålade honom alt

utföra högmålsrältegången emot Bengt Skytte och att

mellan henne och kronprinsen Karl Gustaf underhandla

om villkoren för Iron-afsägelsen. Båda uppdragen voro

kinkiga. Sljernhöök utförde dem så, att han behöll, till

och med ökade sitt anseende, och det hos båda parter-

na. Kristinas tillgifvenhet gick så långt, att hon ville i

sin tjenst medtaga Stjernhöök åt södern; men han nekade

och stannade i fäderneslandet. Hennes tillgifvenhet blcf

dock oförändrad. När hon vid Flötsund efter tronafsä-

gelsen skildes från Karl Gustaf, anbefallte hon Stjern-

höök till det bästa. Delta var bland hennes sista ord.

Karl Gustaf lydde dem; också af egen böjelse, och han
visade Stjernhöök samma och om möjligt än större för-

troende. Ofta, under hvilotimmarna, tillkallade han den
högt aktade mannen , meddelade honom sina tankar och
begärde hans mening. Delta dyrbara förtroende begag-

nade Stjernhöök med samvetsgrann återhållsamhet, aldrig

till sin enskilda nytta, aldrig till andras förfång, ej hel-

ler till sanningens.

Med sä stora förtjensler, med så allmän aktning

både hos höga och låga, ja hos sjelfva den personhga

öfverhelen, borde Stjernhöök blifvit öfverhopad of der-

emot svarande belöningar och yttre utmärkelser. Delta

blef ej händelsen. Han adlades år 1647. Men först

efter 20 års tjenslgöring som revisionssekterarc och vid

72 års ålder fick han litleln af hofråd.
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Att lian ej fick mer, kom troligen denif, alt lian

icke begärde, icke väntade mer. Han var en bland dem,

som sökas, icke som söka; minst yttre utmärkelser. Så-

dana gjorde honom blyg och förlägen. Han undvek den

lysande diplomatiska bana, Gustaf Adolf för honom öpp-

nade, och valde en lugnare, fast obemärktare väg. Lyck-

ligast kände han sig vid arbetsbordet, att der antingen

forska i fädrens och fäderneslandets lagar, eller ock vid

deras skipande hägna frihet, lag och fäders land. Just

sjelfva detta arbete var hans sällhet, var hans belöning.

Hans blygsamhet väntade, hans oegennylta begärde in-

gen annan. Han kunde ej ens förmå sig att mottaga

någon sådan, och vägrade till de högre aflöningar, som

1647 honom erbödos.

Hans klara blick och oväldiga sinnelag gjorde, att

lian icke slöt sig till något af den tidens partier. In-

tetdera bland dem hade derföre någon fördel af, någon

ifver för hans upphöjande. Della, jemnte ofvannämnde

hans blygsamma oegennytta torde hafva varit rätta orsa-

ken till de jeninförelsevis ringa framsteg, han gjorde på
ämbetsmannabanan.

I sitt enskilda lif var han lika älskvärd, som lyck-

lig, omgifven af en öm maka och välartade barn. Ett

ordentligt och måttligt lefnadssätt hade bibehållit hans

både kiopps- och själskrafter. Ännu i sitt sjuttionde år

ägde han arbetsförmåga qvar. Ett felades dock. Ögo-

nen, svaga af naturen, blefvo genom det myckna läsan-

det och skrifvandet än mera lidande. De berömdaste

läkare anlitades, äfven i främmande land; men förgäfves.

Är 1658 eller vid 62 års ålder biel han fullkomligt

blind. Då beslöt yngsta sonen Olof att uppoffra ansprå-

ken på egen verksamhet för att blifva den vördade och

älskade fadrens öga och hand. Han uppläste för den

gamle, livad som skulle läsas, och förde i pennan, livad

som skulle skrifvas. De tu, fader och son, utgjorde till-

hopa ett helt, sammanhållet af kärlek, och verksamt för

ljus och rättvisa. Sä understödd af sonen, fortfor Stjern-

höök, att, ehuru beröfvad ögonens ljus, dock föredraga
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jusliliffimåleri. Konslnären pl-ignr afmäla den opartiska

lällvisr-in med förbundna ögon. Under denna lid hade

man dubbel anledning derlill.

Det stora verk i rättslaran, hvilket Stjernhöök i

Abo grundlaggt, var ännu icke utkommet, icke ens full-

bordadl. Kjktel om dess värderika inneliåll blef dock

allmänt utspridt. Endast författaren sjelf tycktes okun-

nig om dess stora förtjenst. Af blygsamhet var han

blind, äfven i detta hänseende. Det var De la Gardies

förljcnst, alt verket kom i allmänhelens händer. Han
uppmuntrade Sijernliöök till dess tryckande, och utver-

kade sluteligen en kunglig befallning derom. Nu lydde

Sljernhöök och aibelet blef fulländadt och ulgifvet på
författarens sjultiondcsjette i'ir, eller 1672. Han tilleg-

rade boken åt den just vid samma lid på tronen upp-

stigande Karl den ellte. Men älven nu i höga ålderdo-

men blyg som ett barn, såg han ej värdet af sitt ar-

bete. iSådigste herre, skrifver han, jag skulle ej väga
all framför denna ringa skrifl teckna dill namn, om
ej tidens bruk och din egen mildhet derlill uppmanat.

Från barndomsåren minnes jag ock, huru del gick

till, när den store konung Gustaf Adolf besökte min

fäderne-ort och dess dalar. Det lar om vintern. Der

konungen åkte fram öfver stora sjöarna, hade folket

samlat sig i täta skaror för att se den älskade fur-

sten och betyga honom sin tillgifvenhel. Och när han

kom, åkande förbi dem, kastade de i sådan afsigl till

honrim i släden rantar, trådnystan., lärflsrullar och

dylika alster af drras husliga arbetsamhet. Och med

mildl leende mottog konungen dessa enkla, oskrymta-

de bevis af deras kärlek. Så, o konung, vid ditt än-

trade till regeringen, har också jag skyndat till ditt

möte och nedlägger för dig frukterna äfven af mitt

arbete; ringa gåfvor, men de enda jag förmår åstad-

komma.
Gafvan var ej ringa. Det var det arbete, som gjoit

Sljernhööks odödlighet. Det är cgcnieligen den svenska

rättens historia ; en med ovanlig lårdorn, snille och skarp-

Fryxells Jier, XIV, ^
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sinnighct uppflnigcn tafla öfvcr fädorncslanrk-l.s allmiinnn

rätlsUllslåiul. Föriil hade Svcrgcs, likasom del öfriga

Europas rällsläida, iiäslau utealutande s^sscl.sall sig iikmI

den gamla romerska lagfarcnheten. Den, sotn började i

denna vcllenj,kap införa studium af de egenlcligen göli-

ska eller germaiiiska lagarna, var pä sätt ocli vis den

store Hugo Grolius med afseende på Holland, och se-

dermera tysken Conring och näst honom och nästan

samtidigt nicd honom svensken Johan Sijernliöök. Kän-
nare af ämnet påslå, sä inom- som utomlands, att sven-

skens arbete vida öfverträffar tyskens i uppfattningens

vidsträckthet och den klara framslälliiiugens skönhet. För-

fattaren vann deijemnte snart europeisk ryktbarhet och

det till sä hög grad, alt den siiges i sådant häiiseenrie

endast hafva blifvit öfverlräffad af Linnés; tills äfven i

våra dagar namnen Berzelius och Tegnér på en gång

inom både vettenskapens och sångens verld ulbredl sven-

ska snillets ära nied en i så herrlig förening aldrig till-

lörene skådad glans.

Nu var det fullbordndt, hans förnämsta arbete,

högsta målet för lians veltcnskapliga slräfvande. Från

denna stund minskades ock krafterna och han alled år

lG7i>. Samma år dog äfven sonen och medhjelparcn

Olof. Det var likasom han lefvat blolt för att stödja

och biträda sin store fader.

Likpredikan hölls af sedermera blifvande ärkebiskop

Svcbilins; pcrsotialici-na skrclvos af rikshistoriografen Wi-
dokindi, och skalden Coluinbiis uppstämde öfver den al-

lidiie ett latinskt qviidc, hvariir vi låna fulj;indc rader:

Ögonens ljus bcröfvad, han dock med sin jnöfvadc visdom

Tjente regering och folk, både som ö^^a och ljus.

Här den trötte till slut sig lade i skuggan att hvila

Tills af den eviga sol sUunraren väckes igen.

Samma sol, hvars lifvande nåd ocli strålande sanning

Genom ögonens natt väimde och )}Sle hans själ'].

*J Den boksyntc igcnkiiiincr genast, alt mänga drag i of-

vaiisliieniJc bild äro liinade ur rranzétss mästerliga iccK-
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JOIUNNrS MATTIU.^,

IjilolidJeson från Yeslra Husby i Öslcrgöllaiul , {)r;nn-

de sJL'll" sin vijg genom flit, ordning, goda seder och Ijck-

liga själsförmögeiihcler. För sädatia egenskapers .skull

blef han redan som student af erkcbiskopen ulv;ild tiil

lärare för dennes barn. Sedan skaflfades honom lilHälle

till två utrikes resor; hvarjcmnte lian nämndes tili pro-

fessor först i Uppsala, och sedan vid collegium illustre i

Slockholm; detla allt vid blotta 55 års ålder.

På sistnämnde plats ådagalade han som lärare gan-

ska ovanliga egenskaper. Gustaf Adolfs uppmärksamhet

fastades dera. Konungen kom också att öfvervara eu

disputationsakt mellan en jesuit och Johannes Matthi.T,

Den lärdom och skicklighet, hvarmcd denne sednare käm-
pade för segren, vann konungens bifall. Inom sig valde

han den skicklige mannen till Krislinas hlifvande hand-

ledare i studier. För ytterligare pröfning utnämndes den-

ne till hofpredikant och åtföljde konungen i sådan egen-

skap under fälttågen 1629 till och med 1652, hvarefler

Gustaf Adolf i September sista året formeligen utnämnde
honom till Kristinas lärare.

Hans verksamhet på denna plats och hans stora

anseende hos drottningen hafva vi redan i föregående

Jierällelser omtalat.

ning af Stjernhöök, införd, i Svenska Akademiens hand-
lingar, 19 delen. Men vi uppfylla en kär lacksamhets-
plict, dä vi oirenleligen erkänna detta föiliällandc samt
det ljus och den ledning, vi mänga gånger förut eiiiällit

af denne litteraturens iS'cstor i norden och af dess niin-

ncsleckningar, t. ex. öfver Be Gcer, Rälamb, Rudiicc-
kius, Jakob Bagge, med flere. Oväld, sanningskärlek
och djupt gående forskning, förenade med ett ädelt och
poetiskt sinnes herrliga uppfattning och framstiillning,

gifva ät dessa teckningar ett värde, som af in^cn ting
inom var historiska litteratur öfvertiälTas. De skulle en-
samma vara tillräckliga till sin författares odödliga äre-

minne.
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Ar 1643 blef lian med de flesta röslerna l^allad och

sedan af regeringen utnämnd till biskop i Strenguäs. I

denna syssla ådagalade lian samma ulmäikta nit och skick-

lighet, som i alla sina öfiiga föielag.

Johannes Matthiae var en lärd, arbetsam och klart

seende man; dertill af ett ganska inildt och försonande

sinnelag. Han ådagalade många prof haraf, i synnerhet

under den bullersamma riksdagen 16S0. När ofrälse-

stånden vid detta riksmöte med häftighet angrepo adeln,

uppträdde Johannes Älallhine i spetsen för de få, som

talade för mildare åtgerder, och han kunde ej förmås

alt underteckna ofiälseståndens stränga mot adeln riktade

inlaga.

Märkvärdigt nog, var det just biskopens fridsamma

och försonande sinnelag, som förde honom i strid ocli

olycka. Han blef ncmligen genom skolien Duroeus hän-

förd till deltagande i dennes bemödanden att förena lu-

therska och reformei ta bekännelserna. Detta tänkesäll

röjdes uti en skrift (^Idea boni ordinis , som han redan

1644 utgaf. Den väckte mycken ovilja hos den stränga

renlärigheten , och de på riksdagen 1647 derom före-

fallna slriderna hafva vi redan omtalat '.

Efter dessa slitningar hvilade tvisten någon tid. Nu
uppsteg på svenska tronen Karl Gustaf, biskopens för-

trogne vän och beskyddare. Denne sednare kunde för

sin brinnande nitälskan icke försaka det, som han tyckte,

gynnande tillfället. Han vände sig till konungen med
förslag om en blifvande religionsförening; men Karl Gu-
staf hade helt andra saker att tänka på. Biskopen ville

dä verka på egen hand och började 16S6 att i spridda

häften ulgifva en skrift under namn Rami olivae sep-

tcnlrionalis **). Afsigten var dels den gamla förenings-

planen, dels egen rättfiirdiggörelse. Koken verkade i båda

delarna motsatsen. Man ville dock skona den välför-

tjcnte och i del hela välmenande mannen. Teologiska

*) Se 9:de delen pag. 38.
*') De7i nordiska fridens olivcqvislar.
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fakulteten i Uppsala, anförd af Sticzelius och Terserus,

erinrade i fogliga ordasält att några lians satser icke vore

förenliga med den gällande läran; samt förmanade ho-

nom alt ej genom fortsättande af djlika skrifter störa

församlingens lugn. Biskopen sökte försvara sina satser;

pästod, alt de misstyddes, och förklarade, att han ej

ville störa församlingens lugn, ulan blott befordra dess

väl; men att ingenting skulle derifrån afskräcka honom
m. m. Teologerna i Uppsala svarade, alt hans ullivck

vore i alla fall ovanliga och missledande, samt att tom-

ma och spetsfundiga ordlvister tjcnade till intet annat än

alt värka oro och .split. De önskade välsignelse öfver

hans fromma fridsmedling mellan de kristna kyrkorna,

men de önskade ock frid inom den svenska o. s. v. Man
hade hållit denna brefvexling hemlig och det för bisko-

pens egen skull; men denne, en nära sjuttioårig man,
drefs af sitt varma nit framåt på den beträdda banan,

och 1661 ulgaf han till fortsättning ej mindre än tio

häften af sin förberörde skrift. Detta väckte stormen.

Åtskilliga personer började skrifva i ämnet, och hans egen

domprost Fogdonius delade och äggade förföljelsen; som
det säges, ledd af enskild hämndlystnad. Uppsala teo-

logiska fakultet och eii tillsatt kommission i Stockholm

ogillade biskopens ai beten. Han blef dessutom af enskil-

da ovänner anklagad för ett litet formfel, af hvilket man
gjorde stort oväsende. Bullret växte och regeringen fann

sig sluteligen löranlålen att förbjuda såväl biskopen sjell'

alt ytterligare skrifva i ämnet, såsom ock alla andra att

läsa hans redan ulgifna arbeten. Han klagade; men det

hjcipte ej. Vid 1664 års riksdag Mef målet draget in-

för piesteståndet, hvilket allmänt och liäiligt ogillade bi-

skopens uppförande.

Begeringen var gynnsamt sinnad mot Johannes Mat-

ihire Den lät till och med genom trenne riksråder gifva

lionom en vänskaplig varning, men föigäfves *). Då vå-

gade man ej längre sälta sig emot presteståndets ifriga

*) Rådsprot. d. 26 Juni 1662.
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("msliningar *). M.m öfverlal.ule blsl^open nit sjelf be;^!iia

flskcd och detla beviljades i vackra och hedrande orda^

J;ig. Efterträdare biet motståndaren Einporagrins.

Några biskopens personhga fiender, scrdeles inom
prcsleslåndet, torde liafva bidragit till denna olyckliga

vilgång. Förnämsta orsaken dertill var dock tidens all-

männa och brinnande nit fur lutherska renlärigheten in-

cin svenska kyrkan, med hvilken rådande tidsanda bi-

skopens medlingsförsök stod i uppenbar motsägelse. Hans
uj)pförande vid 1650 års riksdag torde ock hafva mot
lionoiu i någon mån nppretat presterna och ofrälsestån-

dcn i allmänhet, och sålunda bidragit till olyckan**).

Som alla andra Krislinas gunstlingar, hade äfven

Johannes Matthia? fått mottaga rika gåfvor och förlänin-

gar. lian var alliså eu förmögen man och tillbragle

sina sista år i lugn och öfverflöd. På dödsbädden be-

dyrade han sig alltid hafva varit en sann lutheran; men
erkände, att han i de åtalade skrifterna fällt oförsigliga

yttranden , samt att presterna och regeringen haft rätt

uti de ålgerder, som blifvit mot samma skiiflcr lill be-

hållande af kyrkans lugn vidlngna.

Barnen blefvO redan 164.*) af drottning Kristina ad-

lade c.ch kallade Oljcqtlisl, Namnet var troligen taget

hän faderns fredliga sinnelag. Det var ocköå ett förebud

till namnet på den skiift, som föianledde hans slutliga

olycka.

') rddsprot. (I. 20 Aug. 1664.
*') filan läser hos napta hufilatcclinarc det påståendet, alt

Liskoiions olycka var ett verk af riksrörm^iuiarne och af

l!<)ga(ieln, livilka skulle liafva halat honom; måhända för

(let förtroende, han fordom åtnjöt af Kiistina. Ileskyll-

ninpen saknar Iicm's, liil och mod rimliYdiet; häldst när

nian betänker den hitlills fiiihisedda omständiphelen, att

vid 16S0 års riksdag; var Johannes Matthi.e en bland de

få. som inom presteståndet våpadc tafia adeln i försvar,

oeli således fiatnför alla andra hörde hafva att räkna pii

dess lacksanilict under den sedermera kommande för-

tiiMidaretidcn.
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TF.RSF.KUS.

Släglcns Stamfader var bondeson från Iltlsingland

och dopj som prost i Lexand.

Dennes son, hvilken innehade samma syssla, är af

förct^rionde beriillelser nogsamt liänd under namn af ma-
.sicr Elof. Det var nemligen ]);in, som så mycket ut-

DKirkte sig vid det ryktbara Nältägct *). Han visade

otk^å andra dylika prof på magt och anseende inom or-

ten. Under början af Gustaf Adolfs regering gjorde dal-

karlarna flere uppror och hade bland annat föresalt sig

att ilijelslå all adel. ÄJäsler Elof uppträdde på predik-

slolen , förebrådde sina åhörare deras olydnad emot öl-

verlielen och dess ämbetsmän, samt deras obilliga hat

emot adeln. Han skickade äfven till de andra inbyggai-

iie i Dalarna afskrifter .'if denna sin förmaning och bi-

drog j-åkinda till folkets lugnande. Gustaf Adolf värde-

rade mannen högt och satte honom till en slags öfver-

uppsyningsman öfver hela landsorten. — Äläsler Elof var

äfven en lärd man och hade i ungdomen studerat utri-

kes; bland annat också i Leipzig. Han visade utmärkt

flit och under hela läsetiden var det blott tre gånger,

som han några ögonblick för sent anlände till lärosalen;

hvarföre ock professorn skämtande pfJade honom namnet

Tcr-Scrus **). Slägten upptog och bibehöll det på fullt

allvar.

Den, som egentligen gjort delta namn ryktbart, var

mäster Elofs femte son i ordningen, Johannes Elai Ter-

scrus. Hans mor hette Arma Svinhufvud och blef af

nödens barn för sin gilmildhet kallad Slormodcr i Da-
lom. Vid hennes frånfälle mötte en vandrare några grå-

tande Lexandsboar och frågade efter orsaken till deras

tårar. Skulle vi icke gråla, svarade folket, TiM då stora

mor i Dalom är död *"].

*) Se 4:de delen, pag. 267—27G.
*') Den irc (jän(/er scnl homiic.

***) Sumlifia föifattarc anföra allt delta om mätler tlofs scd-

iiare hustru, Margareta frän Säbrä.



104

Johannes Terserus, född 1605, förlorade vid fjcrde

årcl sin mor och vid det lolfte sin far; men vårdades

med ömhet af sin förlrHflfehga stjufmoder och hennes

scdnare man, prosten Uno Troilius i Lexnnd. Den un-

ga, qvicka Johannes hade utmärkta lärare, Petraeus, som
sedan blef biskop i A bo, och Cohimbus, sedermera pro-

fessor i Uppsala, med ilerc. Redan som skolgosse skref

han grekiska vers.

Afven liär sta namnen Rudbeckius och Axel Oxen-

sljerna bredvid hvarandra såsom gynnare och befordrare

af en hoppfull jngling. Terserus begagnade Westeras

läroverk under dess mest lysande tidsålder, nemligen då

det styrdes af biskop Rudbeckius. Denne insåg snart

unga Terseri duglighet och tog den tjugolväårige ynglin-

gen med sig som nolarius på en visitalionsresa till Liff-

land; samt utnämnde honom vid tjugosju års ålder till

lektor i Westerås. Men året derpå reste Terserus utri-

kes till att förkofra sina studier vid de främmande läro-

verken. Detta skedde med understöd och skydd af Gyl-

lenhjelm, Axel Oxenstjerna och i synnerhet af Johan

Ranér. Ar 1657 efter fyra års frånvaro kom han änd-

tfligen hem, med lärdom och anseende än mera ökade,

[lan utnämndes till syssla efter syssla, sluteligen 1648
till teologise professor i Uppsala. Vid samma tid kalla-

des han ock till Stockholm för att undervisa drottning

Krislina i Hebreiskan, och litet derefier var det ock,

som han deltog i rörelserna vid 1650 . års riksdag *).

Han var dä för liden hos drottningen i stor ynnest,

hvilken dock minskades, när han året derpå LIef angif-

ven, såsom lill nåson mån delaktig i Messeniernas sam-

mansvärjning **). De: emot stod han hos Karl Gustaf i

stor nåd och blef år 16.')8 af denne utnämnd till bi>kop

i Abo. Det var konungens personliga nåd, ej stiftets

förtroende, som kallade honom till denna ansvarsfulla

plats. Ehuru Terserus hade förut som professor i åtta

*) Se Ode dcicn, pag. 81, 91.
*") S. st. pag. 157.
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är ijensttjjort vid Abo l)ögsl<ola, fick han flock vid bi-

skopsvalet inom stiftet endast några få röster och inom

konsisloriium ingen.

Terserus hade nemhgen icke förmågan alt göra sig

älskad. Han var lärd, skarpsinnig, arbetsam och tilj-

tagsen; dcrföre också en i många hänseenden utmärkt

duglig ämbetsman på hvad plats som liäldst. Men han

var på samma gång orolig, egenkär, envis och sjellrådig;

hvilket myckel förminskade verkan af hans goda egen-

skaper. Som professor i Uppsala råkade han i tvist med
flere bland sina medbröder. Så gick det afven i Abo.

Man erkände det nit, hvarmed han sökte afskafTa en hop

missbruk; men han hade ej i tre år varit biskop, innan

han råkat i fiendskap med många inom stiftet och nä-

stan med hvarenda medlem inom domkapitlet. Vanliga

orsaken var det envälde, hvarmed han ville sjelf st^ ra

allt. Någongång hade han till och med en alldeles orätt-

vis sak alt försvara.

Denna allmänna ovilja blef ock hans olycka. An-
ledning att skada honom togo ovännerna af tidens van-

liga trostvisler. Terserus hade i Tyskland knutit och

sedermera städse underhållit en föi trolig vänskap med
synkretisten Calixtus. Han hade vid 1647 års riksdag

jemnte Johannes Matthiae kämpat emot formula concor-

dire och kanske just derföre blifvit af Kristina året der-

på kallad till professor i Uppsala. Af dessa anledningar

misstänkte man honom likasom Strengnäs biskopen för

kalvinska eller åtminstone för sjnkrelisliska läror. Länge

saknades dock antingen tillfälle eller vilja att gripa ho-

nom an. Men år 1662 började han låta trycka sin så

kallade förklaring öfver katekesen, i hvllken infördes

åtskilliga nyheter, icke af synnerlig vigt, men något stri-

dande emot då varande föreställningssättet. Härvid fä-

siade sig illviljan eller renlärigheten. Många tvister upp-

stod© derom, äfven inom Abo domkapitel; och de lör-

värrades än mer, då biskopen under förhetsningen sökte

genom magtspråk tysta sina motparter. Per Brahe, aka-

demiens kansler, stiftare och gynnare, sökte för lärover-
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JvCls skull meflla fred ; men föigäfves. Biskop Terserus

och lians föriiämsla motståndare, professor Svenonius,

xitmnnadc livarandra till en offenlelig disputalions-akt
,

hvilken orkiså hölls i närvaro af hela stiidentsvärmen och

af en stor skara ståndspersoner af alla klasser. Den slu-

gare, men ej liätlre Svenonius iakttog något lugn och

värdighet; men Terserus förifrade sig snart, kallade Sve-

nonius en ungdomens förförare, en af djefvulen drif-

ven man o. s. v. Svenonius erböd försvar lör sina sal-

ser, men Terserus ville ej tillåta det. Svenonius had ho-

nom komma ihog sin skyldighet alt tillse, det all ting

skulle vid disputationerna vederhöi ligen tillgå. Terserus

utropade dervid : jag är vppxyningsman öfver dig;

men icke du öfvcr mig. Akademiens rektor nödgades

sluteligen hjuda tystnad och afbryta det skamliga upp-

trädet.

Båda parterna, Terserus ä ena sidan samt Sveno-

nius och liela domkapitlet å den andra, klagade hos

kanslern och hos regeringen, och de ömsesidigt vexlnde,

bittra Lrefven ökade det ömsesidiga hatet. Brahe gjorde

ännu ett försök. Han erböd sig medla till ömsesidig be-

låtenhet, men Terserus trotsade på lätlvisan af sin sak.

T>en kom nu inför rådet. Gustaf Bonde ville afsätfa

Terserus; de öfiiga, deribland Per Brahe, De la Gardie

och Klas Tott, föreslogo, alt Terserus skulle återkalla

sina satser och göra afbön; hvarefier saken boide ned-

läggas '). Men Terserus ville ingalunda till sådant be-

qvjima sig. Fin domstol af de ulmärktaste teologer bicf

då hopkallad och började på regeringens befallning gran-

ska Terscri arbete. Deras omdöme log en för biskopen

missgvnnande riglning. Man rådde honom om igen alt

Titeikalla sina satser, men fåfängt. Då cmcdlertid rikels

titmärklasle leologer ogillat Jcrseri läror, och han likväl

icke ville afstå derifrån, så kunde regeringen ej längre

blifva overksam. Den förböd honom biskopsämbetets ul-

*) Ilädspmt. (1. 5 Juli 1663.
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öfvandc, tills vid nasla riltsclag lians sak blifvit af prestc-

ständet närmare undersökt.

Efler dessa uppträden inkom Terserus med skrift

pä skrift, och erböd , att af sina satser återkalla den

ena fången mer, den andra gängen mindre; don ena gän-

gen alt göra afbön, den andra icke; genom livilket vack-

lande han än mera skadade sin sak.

Riksdagen 1664 samlades, och presteständet förefog

målet om Terserus. Ofverläggningarna leddes af hans

båda fiender, biskop Enander pä ordlörandeplalsen och

Svenonius vid pennan. Begge tvä gjorde, till Terseri

fällande, hvad de kunde, och mer, än de borde; ända

derliän, att Svenonius förfalskade protokollet och Enan-

der försvarade eller åtminstone insäklade denna hans

oärlighet *).

Men äfven större delen bland preslerna var upp-
bragt mot Terserus. Deras ullätande författades med
mycken stränghet och bidrog till biskopens slutliga fall.

Af fruktan för en sådan ulgång, hade han nu ändleli-

een förmått sig att ingifva flere böneskrifter, men alla

mei' eller mindre ställda på skrufvar. Nu, sedan prä-

sternas förkastelsedom fallit, inlemnade han till regerin-

gen en fullkomlig afbön och återkallelse. Han erkände

att de ölverklagade ordasätlen voro obetänksamma och

felaktiga; alt han dermed förargat församlingen; och att

hans domare med rätta misstänkt honom för kätteri o.

s. v. Han lofvade hädanefter hålla sig till den rena

lutherska läran och formula concordise, och, tillade han,

om jag i mitt hjerta någon annan mening förborgar,

eller i någol sträfvar mot den rätta lutherska läran,

så vare jag förkastad från Guds ansigte cvinnerliga.

Denna ed gör jag af upprigtigl hjerta och med tryggt

samvete, så sannt mig Gud hjelpe till Ii/ och själ.

*) Uppsiften kommer dock ursprunplifien frun en Torsori

anhängare. Dock voro hvarken £nander och Svenonius
rätt väl kända.
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Denna afbön och åteikallelse l<omino för sent och

ansågos af de flesle vara icke uppiigtiga ulan bloll A
nöd och fruktan IVaratvingade. Den 20 Augusti beslöt

derföre regeringen, alt Terserus skulle afsättas; fy, belle

det, hela preslerskapct var honom emot, och regerin-

gen kunde ej gå ifrån dess önskan. Af skonsamhet

tillät man dock Terserus sjelf begära sitt afsked, hvilket

honom beviljades den 25 Aug. 1664.

De förnämsta punkter, för hvilka han anklagades,

voro åtskilliga nya äsigler om budordens indelning, om
liufvudstyckenas antal, sabbatens helgd, vigten af goda

gerningar och betydelsen af Krisli nederstigande till hel-

vetet m. m. Egentliga orsaken till hans fall var dock

hans många ovänner. Dessa fraTulelade och ulskreko de

så kallade kätlerierna, och uppretade tidsandans ifver för

svenska renlärigheten. Tcrseri cgft uppförande, hans

besynnerliga vacklande mellan envishet och eftergift för-

värrade saken. Detta gemensamt vållade hans ofärd *),

*) Man har oTla pastätt, att rätta orsaken till denna oTjird

var regeringens odi högadelns mot Terserus fattade hat

sedan 16S0 års riksdag. Terserus har med den trovär-

dighet, han kan äga, sjelT antydt något sädant. Alt några

af högadeln gerna sett Terseri fall, är icke osannolikt,

dock obevist. Ett par gänger finnes visserligen Per

Brahe hafva under dessa öfverläggningar yttrat ovilja mot
liiskopcn far dennes fordna förchafvanden och retsam-

ma skrifter'). Att man till en tid undanhöll för Ter-

serus anklagclse-libellen, tyckes äfven vittna om par-

tiskhet. Flere hittills okända bevis i samma rigtning

torde visserlison kunna framdragas; men vi hafva ännu
icke funnit några dylika, oaktadt mycket eftersökande i

den tidens handlingar. Vi hafva tvärtom funnit månpa
stöd för motsiitsen; nemligen alt såväl regeringen som
Per Brahe eir^kiidt sökte i det längsta rädda Terserus;

men att det misslyckades genom hans egen envishet och

prestcrnas ifver för renlärigheten "). — Att herrarna i

•) Eådsprot. d. 7 Juli IGG.-? samt .»> Juli 1664.
••) Jiädsprol. d. 8 och 9 Fehr. 16GI, d. ZH Juni och ."5 Juli

samt d. 15 Oct. 166.^ och 20 Aug. 1664. Se för öfrigl,

Minne nfver Terserus af J. Tengström; en genom ein

rikhaltighet och sanningskärlek förträfTlig biografi.
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Riksförmynriarne skyndade så fort de kunde att

godtgöra den hårda dom , som genom presternas renlä-

righetsilver trälTat Terserus. Inom sju är derefter ut-

nämndes han till pastor i Riddarholinen , i Bromma, i

Klara och slutligen till biskop i Linköping.

1 denna nya befattning visade han vanlig verksam-

het, men förhöll sig i öfrigt de första åren tämligen

stilla. Dock snart framstack återigen hans lörra oro, och

Brahes spådom derom gick i fullbordan. Under riksda-

regeringen icke med någon bitterhet eller hämndlystnad

för.öljde Terserus, synes tydligast af förhällandet elter

hans alsättning. Man gaf honom genast hopp om upp-

rättclsfe, och lät honom bchälla liela det löpande och

halfva det kommande arets biskopslön. Icke fullt ett iir

efter afsättningen, utnämndes han till pastor i Riddar-

holmen. Pä andra aret gaf man honom Bromma som
praebende dertill, jemnte lölle alt snart fä bättre under-

häll och befordran. Pä tredje året eller 1667^ville De
la Gardie hafva honom till biskop i Wexiö "). Aret der-

på eller 4668 blef han kyrkoherde i St. Klara och stod

i ett vänskapligt förhällande till regeringen '"). Rädet
förklarade honom, säsom ganska välförljeiil, bäva bckom-
ma nägot stift, om han blott blefve försonad med pre-

sterskapet '**). Göteborgs stift eller storkyrkan, till hvil-

ken sistnämnde han erhällit kallelse, ansägos vara för

smä; han borde hafva Lund eller Linköping. Den förra

platsen troddes dock mindre lampelig i anseende till der

varande högskola och Terseri förra villomeningar. Man
fastade sig vid Linköping. Per Brahe ensam alrädde, i

anseende till mannens orolighetsanda; men Sten Bjcike

trodde, att olyckan återfört biskopen till förnuft. Det
öfriga rädet ville hjelpa Terserus De hoppades, att han

numera i del närmaste försonat sig med prcsterskapet

och utnämnde honom derföre 1671 till biskop i Linkö-

ping-}-).— Kan man efter dessa facta pasta, att förmyn-

darestyrelsen af hämndlystnad förföljde Terserus?

*) Rädsprot. d. 11 Maj och 11 Juli 1667.
**) nådsprot. d. 26 Maj 16G9, d. 29 INov. 1670 samt d. 18

Mars 1671.
"•) S. st.

f) Bådsprot. d. 18 Mars, 1 April och 2S Maj 1671.
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gen 167S upprliogs liononi all föiiälla teologie doldors-

promotioncn. Denna firades i niirvaro af komingaliiis,

råd, ständer och en stor sknra främling:ir. Erdigt egen

uppgifl till en förtrogen vän, vfdde Terserus med flit

detta tillfälle att förnya de gamla tvisterna. I sitt hållna

tal återupptog och försvarade han några af de förut öl-

vtrklagado orh af honom afsNuina satserna mot formida

concordire, Kristi nedstigande till helvetet m. m. För-

söket misslyckades helt och hållet. Hans tilllag väckte

mycken förargelse hos konungen , rådet , ständerna och i

synnerhet hos presterskapet. Redan samma dag päminte

inan honom i konsistoiium derom, att han tolf iir förut

antagit och lofvat förblilva vid formula concordiae och ej

vidare stifta någon oro. Man frågade, huru han kunnat

tillåla sig någonting dcrcmot så stridande, som det nu

hållna talet. Hela presteståndet och äfven de utnämnde

teologie doktorerna ingingo till konungen med en klago-

skrift öfver detta Tcrseri tal. Innan den framlenmades,

sökte Terscrus tillintetgöra följderna af sitt uppförande.

Jnför konur)gen och en del af adeln och presterna upp-

trädde han i en afton.sangsprediknn med ett latinskt för-

svar. Jag måste, sade han, få konungens befallning

oberedd hålla det förra talet, och råkade derförc mot

all förmodan yttra sådant, som mifsshagal. Att jag,

som förut Infrat följa formula concordiw, nu talade

mol densamma, kom sig af glömska; tg jag hade för-

gätit, hvad jag tolf år tillförene derom utföst. Dessa

fel vill jag nu afbedja; men min lära om nedersli-

gandet till helvetet i det yttersta försvara. Prestestån-

det tillfredsställdes ej af denna förklaring; men konungen

nedtystade målet. Sjelf af pfaltsiska alten, och önskande

reduktionens verkställande, ville han måhända skona den

man, som visat sig en så trogen anhängare af båda. Tre

år dereftcr, eller 167J5, afled Terscrus vid 75 års ålder.

Terserus v;ir myckel liåde lärd och arbetsam. Han

har från trycket utgifvit .>f) större eller mindre skrifter,

deribland också en latinsk öfversättning af första, andra

och en del af tredje Moscbol; , förelagen på dioMning



111

Kristinas befallning. I ämbetet var han nitisk och all-

varsam. Troligt är, att den stränghet, hvarmed han be-

straffade maklighet, oordning och egennylta var hos mån-
gen den rätta, kanske enda orsaken till del hat, hvar-

med han förföljdes.

Då stoltheten ej retades genom motsägelser, var

han glad och angenäm i umgänget. Han hade derföre

mycken kärlek, såväl bland sina gamla skolkamrater inom

Westerås slid, såsom ock bland åtskilliga underhafvandc

i Finnland. Ty, sade man , han lefde Ijufligen med sitt

preslerskap och, var deras fader, broder och gode vän.

Han var ej fri från tidens fördomar. Derom vitt-

nade i synnerhet den ifver, hvarmed han angrep eller

försvarade åtskilliga smärre punkter af lärobyggnaden och

på sådant sätt störde sitt och församlingens lugn. Ännu
ett par exempel. Då ena tornet af Nyköpings slolt år

1653 afbrann , trodde han på fullt allvar, att drottning

Maria Eleonoras vålnad hade uppenbarat sig, sittande pa

det andra tornet. En annan gång, när en finsk student

anklagades för trolleri och förbund med den onde an-

den, ansåg sig Terserus öfverbevisad om sakens verklighet

och dömde studenten till döden. Per Brahes lugna och

upplysta åsigter räddade den olycklige.

Terserus talade vid 1630 års riksdag för reduktio-

nen, och mot adeln, likaså vid flere andra tillfällen. Man
hur derföre velat al honom göra en stor och ädel fol-

kels och frihetens försvarare. Men efler sakens närmare

betraktande kunna vi icke instämma häri. Terseri bild

är ej en bland de vackra i våra häfder. Han blef 1647
och 1648 af Kristina framdragen; men deltog 16S1 mer
eller mindre i Messeniernas stämplingar mot samma drott-

ning. — Vid 16S0 års riksdag ställde han sig i spetsen

för menige presteståndets motstånd, nära nog uppror mot

biskoparnas åtgerder och myndighet. Ar 1658, sjclf

blifven biskop, uppförde han sig med större sjelfrådig-

het än nästan någon annan, och fordrade att enväldij^t

styra både domkapitel och stift. — Ar 1650 var lian i

spetsen för dem, som bittrast tadlade kronogodsens ul-
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yttrande. Ar 1658 mottog han sjelf af Kml Gustaf

ganska betydliofa iörläningnr. — Att han med nngon scr-

deles ifver talat lör de lägre samhällsklassernas IVihet,

halva vi aldrig funnit; men nar Wdrå socken i Öster-

botten icke ville lyda hans befallningar, tog han Guds-
tjenstcn ilVan dem och stängde kyrkan , tills de bättrade

sig och bådo om förlåtelse. — Ar 1664 lolvade han med
helig cd att följa concordiae-boken. Ar 1675 angrep

han henne ofFenleligen — och uisäktade sig sedan med
glömska. — Ar 1664 försäkrade hsn vid sm salisjhel att

ej mer hysa sina löna satser om nederstigandct till hel-

vetet. Ar 1675 yrkade han dem åter och ville ej mer
derifrån afslå. — Ar 1675 den 5 Ocloher förklarade

han högtidligt från predikstolen och inför sin konung,

att del var såsom oförberedd och af misstag, som han
kom att i doktorstalet vidröra de ömtåliga punkterna.

Några månader derefter skref han till sin systerson och

berättade, att han vid sista doktorspromotion jusl med
flit sökt tillfälle att åter framkomma med den gamla

tvisten.

Dessa drag stå outplånliga i hans historia. Vi kun-

na ej i dem igenkänna bilden af en ädel och högsiimad

folkets och frihetens försvarare.

JOHAN GEZELirS DEN ÄLDRE,

bondeson från Gesala by i Romfertuna socken af West-
nianland, född 1615, var också en bland de många ut-

märkta män, som under Rudbeckii kraftfulla styrelse

danades vid Weslcrås läroverk. Sverge inhemtade vid

denna tid en rik och herrjig sköid. af den store bisko-

pens utsäde.

Den unga bondesonen vandrade snillets, flitens och

sedlighetens vanliga, branta, men uppåt sträfvandc stig,

Redan vid 26:le aret utnämndes han till piolessor i gre-

kiska och österländska språken, vid del .14. de till pastor

i Skedvi, vid 45:te till general-superii^endenl ölver Liff-

land och vid 49:de året till biskop i Abo.
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På alla Hessa platser ådagalade lian ovanlig kraft

och verksamhet. Alt uppräkna allt det goda, han ut-

rättat, tillåta «j tid och utrymme. Vi hinna blott an-

föra några de hufvudiakligaste dragen. Som professor i

Dorpl ularbet.ide han för ungdomens hruk en grekisk

språklära, så väl och ändamålsenligt alTattad, all den i

skolorna bibeliållit sig lill våra dagar, och hunnit ända

till 10:de uppb.gan. Som superintendent besörjde han

en ny kyrkoordning för Liffland, och en ny upplaga af

katekesen på lettiska språket, visiterade derhos flitigt i

alla församlingarna och sökte afskafFa hvarjehanda oord-

ningar.

Biskop i Abo var han under 23 års tid, och man
kan säga, att Finnlands kyrkoväsende och läroverk al"

honom ordnades i det skick, som de sedermera hufvud-

sakligen bibehållit. Han bestämde (ordringarna för prest-

examen, uppdref kateketiken, införde bruket af husför-

hörslängder, författade en förberedande kyrkolag, och

dref med yttersta ifver på allmogens undervisning genom

skolmästare, klockare och prester. Vid allt delta mötte

han ganska stort hinder, i synnerhet hos bönderna, hvil-

ka satte sig envist emot de nya skolorna, i anseende till

det besvär och den kostnad, som deraf förorsakades.

Men Gezelius sjelf var lika enträgen och skydde (ör egen

person hvarken besvär eller kostnad. Han ufgaf nya

upplagor af finska psalm- och handboken samt ulnrbela-

de en större och en mindre finsk kalekes, hviika sed-

nare ännu i våra dagar af Österbottens allmoge begag-

nas. För de lärda undervisningsverken uppsatte han en

skolordning och mänga läroböcker, så väl siällda, all de

utgöra el t märkbart skifte i svenska undervisningsverkens

histori». — H»n var derjemnle en man, den der icke

blott vid skrifbordet ordnade, ulan också i verkställig-

heten gaf eflertiyck ål sina inrättningar. Han höll år-

liga möten med preslerna och visiterade församlingarna

och skolorna i sitt vidsträckta stift så träget, alt han

hade vid hvarcnda kyrka varit sex, vid somliga åtta gån-
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per. Det gick så långt, all liöj^a och molvilliga prcslor

till och med anförde kla'^'oinåI öfver hans läla besök.

Böcker och i sjiincrhet läroböcker voro vid denna

tid bådi! sällsynta och djra, serdeles i Finnland. För
alt skaffa sådana var del som Gezelius sjelf utarbe-

tade eller lät andra öfversälla och införa en mängd dy-

]ika skrifter. I'ä det han skulle kunna för godt j>ris

tillhandahälla dem åt ungdomen, förskallade han sig ell

eget boklr3'ckeri. Suminan på derslädcs tiyckla böcker,

antingen af honom utarbetade eller på hans bekoslnad

eller föranstaltande utgifnn, stiger till ett antal af 111
stycken. — Vid 53 års ålder började han dessutom, lili-

sammans med sin son, det stora, efter dem så kallade

gezeliska bibelverket, livilket dock blef färdigt först en

längre tid efter fadrens död.

Det finnes två olika, sällan hos en person förenade,

sätt all främja vettcnskaperna ; nemligen del ena att höja,

det andra all utbreda dem; del förra all öka och vidga

sjelfva veltenskapens innehåll; del andra all tillsa mång,»

som möjligt sprida den välgörande kännedomen om sam-

ma innehåll. Gezelius var en veltenskapsuian af det sed-

iiare slaget, och har som sådan knappt inom Svcrge

Laft sin like. Alt några af hans läroböcker bibehöllo

sig i bruk, hundrade, nära tvåhundrade år, ådagalägger

författarens stora förmåga af klaihet och ändamålsenlig

anordning. För hvarje svensk, som inlill våra dagar stu-

derat grekiska språket, har Gezelius varit den förslå lä-

raren. 1 Finnlands skolor, folkskolor och kyrkor verkade

Gezelii anda och ord i mansålder efter mansålder; och

ännu i våra dagar är del med Gezelii framslällningssätt

och katikes, som kristendomens salighetslära talar till

innevånarne i Finnlands allägsnaste nejder. Del är elt

herrligt minne af ljus och välsignelse.

Gezchus liade ell beliagligt och värdigt utseende.

De stora, talande ögonen och dcu höghvälfda näsan lill-

drogo sig genast Tiskådarens U()pmärksamhet. Friska ro-

sor ännu på de fårade kinderna vittnade om ålderdoms

vishcl i ungdomeu, och om ungdoms-helsa i ålderdo-
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men, Tel rika, krusiga och silfverhvila harel och skilg-

pet g"i(\o åt hela ansigtct ett lika skönt som vördnads-

Ljudande ullryck. Vid sin död var patriarken stamfader

för 70 Larn och Larnabarn.

Dock äfven denna Li!d har sina skuggor, denne store

man sina fel, ehuru smärre, förlåtliga, do( k som vanligt

medförande sina olägenheter, sitt straff. Biskop Gezelius

var något envis och för mycket ömtålig om sitt anseen-

de, kanske ock stundom för sträng i sina LestralTningar.

Detta löranledde flcre obehagliga uppträden och tvister,

hvilka än mer ökades genom biskoppinnans och döttrar-

nas öfvermodiga och stolta uppförande. De ådrogo der-

igcnom Lade sig och sin far afund, tadel, ovänskap och

till och med rättegångar. Vanartiga , af Gezelius Le-

straflfade menniskor iaktlogo begärligt sådana lilHällen till

hämnd. Bland dylika hans vedersakare märkes Terseri

gamle förföljare, Svenonius, och den ändå sämre pro-

fessor Pelra;us. Denne sednare förspillde emellertid ge-

nom ständiga trätor och elakhet sitt anseende till den

grad, att ingen mor fäste sig vid det ovelt, hvarmed

han öfverhöljile den utmärkte biskopen. Gezelii lefnad

Llef dock genom dylika uppträden ofta förbittrad. Icke

destoniindre fortfor han alt lika träget och troget vårda

stift, församlingar och läroverk och det allt till sin död.

Den inträffade 1G90 vid hans sjultiondefemte är.

Nu tystnade afunden , tadlet och småsinnet; men
rättvisan, tacksamheten och saknaden höjde öfverljudt

sina slämmor. Ej mindre än 14 serskilda klagoskrifter

ulkommo. Högskolan uppstämde på latin sina vLa-

mcnta musnriimn*), och på grekiska och hebreiska li-

kaledes andra klagodikter. Underhafvande framburo vid

grafven sina ))Sorgecyprcssern. Den )^aposloiiske man-
nen», den y.ålcruppvuckle Johannes döparenr) voro till-

iar på skrider, hvarmed kyrkan uttalade sin sorg öfver

den lärare, den Johannes, som sjelf gjort sig af dessa

namn förljent. Afveu finska iörsauilingarua tolkade på

*) Sånggudinnornas klagan.
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eget tungomål samma saVnad efter den -»Gode ft?sÄ"opfn»;

så kallade de den bortgångne, och sä äfven siit sorge-

qväde vid hans bortgång. Till svar på denna Finnlands

klagan, hördes från andra sidan hafvet nLifflands cftcr-

klang» och sorg vid sin Ibrdna, så älskade general-su-

perintendents fVånfälle.

Biskop Johan Gezelius den äldre har icke åt sitt

fädernesland eröfrat några nya landskap. Men efler iju-

golemnrig föivallning återicmnade han åt Svcrge det ho-

nom anförtrodda Finnland, förädladt och njll och för-

skönade.

TREDJE KAPITLET.

OM ADELN.

I ALLMÄNHET.

I jemförelse med några bland de föregående och

efterkommande regeringarne var lörmjndarestyrelscn täm-

ligen sparsam med adeliga värdighelers utdelnnde. Un-

der dess tretton regeringsår nämndes ingen grefve, ingen

friherre; men 1055 slägter adlades och 28 naturalisera-

des. För öfrigt blefvo ståndets enskilda angcläs^enheler

mycket ordnade. Riddarhuset färdigbyggdes och pryd-

des niefl teckningar af Ehrensirald. |{iksl)istorioi;ral(!n

Widckiiidi skalle upprätta matrikel öfver dess Icdamölcr.

Ståndet biel också lursedt med hestämda tjenstemän, och

man började hålla utförligare protokoller, hvilka u|pto-

go, icke såsom fViiul, endnsl besluten och ett eller annat

märkligare yttrande, ulan ock det vigtigaste hf föregåen-

de ölverläggningar *). De<:sa anordningar skedde lör det

mesta vid 1668 års riksdag, dä Joh. Gyllenstjerna var

landtmar>kalk och, som del tyckes, på denne verk-amme

herres bedrifvande. — Fur ölri"l voro ståntlens ledamö-

') Riddarhusarkiv. Riksdagsacla 1668.
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ler ofta ganslo fåtaliga. Vid riksdagen i Slockliolm 1660
infunno sig på riddarhuset tillsammans endast 80 liuf-

vudmän *).

Sällan liar svenska adeln ådagalaggt sä ringa för-

tjensler, och likväl mot krona och medständer framställt

så obilliga anspråk, som under ifrågavarande tidskifte.

Riddarhuset har ej heller någonsin företett sådana taflor

af inre oenighet och upplösning. Det var under denna

liderjmd, som svenska adeln sjelf upparbetade den giaf,

hvari den sedrin af Karl den elfte störtades. Det for-

dom så stolta och starka stamträdet miiste invertes murk-

na , innan det kunde fällas af enväldets yxa och allmän-

na tänkesättets storm. I detta hänseende är ifrågava-

rande skifte icke begynnelsen af något nytt, men upp-

lösningen af ett gammalt tidehvarf. Det påkallar som
sådant vår uppmärksamhet i ganska hög grad; och vi

skola utförligt framställa förhållandet i alla dess olika

rigtningar. Vi börja med en teckning af

ADELNS FÖKHALLANDE TILL KONCNGAMAGTEN.

Under Erik Sparres och Axel Oxenstjernas tider var

svenska högadeln lifvad af de gamla romerska patricier-

nas aristokratiskt republikanska anda; slolt och herskly-

sten, men också högsinnad och full af mod och fosler-

landskäilek. Den store Gustaf Adolf försonade den tills

vidare med konungamagten och, livad som än svårare

var, med dess ärftlighet. Men efter hans död vaknade

snart de gamla stolta tankarna; och vi minnas det djerfva

språk, gamle De la Gardie inför sjelfva Kristina förde

om iräldomen i elt artrike. Äfven under ifrågavarande

tiderymd förnimmas flägtar af denna anda, dock svaga-

re, obetydligare. En Ture Oxenstjerna klagade vid riks-

dagen 1660 högt, alt genom arfsrällens införande hade

Gustaf Wasa tillfogat svenska adeln en skada, hvarvid

barnbarns och efterkommandes länder ännu ömmade.

') Riddarhusarkiv. Riksdagsacta 1660.
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Denne Oxcnsljcrna tycks visserligen liafva varil cii vilil-

lijorn.T, men atl slika ord kunnat, älven af en »Iviik

person vllras, Levisar ätminslonc uåyol. Andra ljud åt

samma hall saknas ej. Allmänt troddes och säkert är,

att svenska högadeln fruktade och afskjdde en ökad ko-

nnngamagt; derlill drifven, dels af ett stolt frihetssinne,

dels af egennytlig farhåga för en blifvande inskränkning

af ståndels fri- och rällighcler, både i ett och annat

liänseendo.

Någon gång spårar man till och med ett slags

bemödande alt i laglig form inskränka konung.imagicn.

Som sådana ehuru matta försök räkna vi några i 16C0

års regeringsform intagna ändringar; t. ex. att konung

icke kunde välja nya riksråd utan de förras hörande;

alt arfsrälten enligt 16150 åis beslut inskränktes till man-

liga linien, o. s. v. Men det fauns en annan och svå-

rare brytning. Under denna lidcrymd hade adeln ncm-
ligen icke blott bibehållit ulan till och mod i någon mån
ökat den stora andel af Sverges jord, som den på ett

eller annat sätt fått i besittning. Riket nalkades mer och

mer den tidpunkt, då all dess jord skulle vara i adelns

hand, och detta stånd sålunda blifva konungens enda,

egentliga, omedelbara undursåtare. Ifrån samma ögon-

blick, detta n)ål blefve hunnet, skulle i Sverge finnas

endast tvenne statsmagier, konung och adel, men ingen

tredje förmedlande samhällsklass att hålla jenmvigt mel-

lan båda. I.äll skulle då magtcn falla uteslutande i hän-

derna på den ena eller andra. Iliket stod i fara alt

anliiigon såsom Frankrike få en enväldig konung öfver

en ho!'tjt.'n:mde adel, eller såsom Polen och Danncmaik

få en enväldig adel med en magilös konung. Delta scd-

narc förhållande var väl det mål, som stod närmast; det

mål som mest föresväfvade å ena sidan adelns önsknin-

gar och å andra sidan såväl konur)ga- som folkvännernas

jarhågor. Del var också ganska troligt, alt adeln, hun-

nen till besittning af all rikels jord, skulle snart tillintet-

göra både konungens magi och lolkets frihet.
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Pinnen, om fk-n någonsin kom lill fulll medvetande
;!r sig sjolf, misslyckiulcs al' fleie skäl. Adeln var för

oenig. Den innehöll heslandsdelar, som nära samman-
hängde wcd folivet ; andra, som berodde af konunga-

magien; andra, som med grefUgt öfvermod slölte ifräa

sig dcu slora hopen af öfriga ståndsbröder. Adeln var

också oskicklig. För sina öfvervägande anspråk hade den
ej mer, såsom i föna tider, några öfvervägande förljen-

sler alt åberopa. Motsatsen mellan anspråkens storhet

och förtjcnslernas ringhet föll en hvar i ögonen, stack

en hvar i hjcrlat. Förbittringen blef allmän. Konunga-
magten passade tillfället. Den afslöt det länge i under-

liandliug stående förbundet mellan koniuig och ofrälse-

stånd. För detta förbund föll hela det vidt utgrenade

och till skenet så mägliga adelsväldet.

Delta om ståndet i allmänhet. Högadelns förhål-

lande till konungamagien utgör en helt och hållet ser-

skild sida af saken. I kapitlet om Per Brahe är utför-

ligare omtaladt, huru de rikt förlänade grefvarna bör-

jade eflerslräfva en slags likhet med Tysklands sjelfstan-

disia furstar. Om allt fått sin frammana:, skulle derigc-

nom hafva uppkomn^it en ny mellamnagt mellan konung
och adel; grelskapen hade blilvit stater i staten, och

grefvarna sjelfva ett slags ärftliga gammaldags fylkeskun-

gar, eller dåtids kurfurstar. Huru det i slik händelse

gått med den gemensammc öfverkonungens magt, kanske

ock med den i grefskapcn boende adeln, är lätt alt ana.

Tyskland visar exemplet. ?iJot delta mål liunno dock

grefvarna knappast peka, innan de slogos j)å fingrarna.

De fingo dervid emot sig rj blott konung och oliälse-

stånd, ulan ock hela den lägre adeln.

TVISTERNA MELLAN HÖG- OCH LAG-ADELN.

Då Erik den fjortonde införde grefve- och friherre-

värdighelerna, utsådde han ett frö till svenska adelns

inbördes oenighet och framlida fall. Detta insågs och

erkändes suarl af de klokare inom ståndet. Älnn hörde
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ock herrar af gammal, men obetillad adel med ett slags

Stolt förakt satta sig öfver de nya liögre värdiglieterna;

andra åter beklaga den splittring, som genom sådan olik-

het kunde pä riddarhuset uppstå. Klagomål i denna

riktning hördes af Axel Oxenstjerna och, om vi ej miss-

minna oss, af Erik Sparre. Det i början sliunraude oc-

nighetsfroet utvecklades också hastigt nog under de sista

femtio åren. Den stora mängden af nyskapad, ofta fat-

tig adel och dess afund mot de gamla och rika slägter-

na bidrog mycket dertill. Bitterheten ökades än mer,

då Kristina, tvärtemot Axel Oxenstjcrnas råd och vilja*),

utfäidade år 16S1 den ryktbara förordningen om gref-

varnas privilegier. Med denna åtgerd kastades en brand-

fackla in på liddarhuset, och snart slog lagan flamman-

de upp i det redHn förut samlade brandämnet. Redau
vid 1655 års riksdag utbrusto mellan grtfvarna och den

öh"iga adeln ganska obehagliga tvister. Dessa fortforo

sedermera allt framgent. De ökades och förbittrades mer
och mer, tills de broltande slutade med alt störta hvar-

andra båda två djupt ned ifrån den höjd , de hvar för

sig ville ensam innehafva. Hvad, som af denna brott-

ning föreföll under närvarande tiderymd, skola vi i kort-

het berätta.

Grefvarna , med sina höga värdigheler och stora

grefskap, voro öfver denna sin rang och sin rikedom ofta

ganska öfvermodiga och visade den liigre adeln elt stolt

lörakt. Högre ämbetsmän, äfven adeliga , behandlades

med förnäm och stötande öfverlägsenhet. Att till magar
taga sådana simpla adelsn)än, dertill ville den grelliga

stoltheten så ogerna som möjligt beqväma sig. Grefvarna

sökte äfven åt sina döttrar förbehålla benämningen frö-

ken; adelns borde ålnöjas med jungfruuntAn. Trätan

mellan båda hoflVöknarna, Ingeborg Gyllcnsljerna , fbdd

friherrinna, och Hedvig Stenbock, född grcfvinna, luifva

vi redan omtalat. Det vanligaste och suraste trätoäpplet

var den åt grcfvar och friherrar förunnade domsrält mom

•) Rädsprot. d. 26 Nov. 1672. i
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deras gie(- och frihenskap. Ofia klagndes dcröfvcr; iiicii

regeiirit^en och rädct, beslående för del mesta algrcfviir

ocli frilierrar, plåstrade väl litet på såret, racn i Iml-

vudsaken stjidfästades det förra bruket.

Rättskänsla, frihetskänsla, kan>ke då och då afiind,

satte lågadeln och en del af friherrÄrna i harnesk mot

dessa företrädesrättigheter. Så bildades på riddarhuset

clt starkt parti, anfördt af Klas Råiamb och Johan Gjl-

lenstjerna; inom rådet underslödda af Slen Bjelke, Knut

Kurck, ni. fl. De angrcpo högadelns yttre prakt och

utmärkelser och ifrade till exempel mot seden alt i lik-

färder bära den aflidnes anor och slägtvapen; som skäl

anfördes brukets fäfänglighet, skrytsamhel, obillighet, ty

en hvar hedrades dock endast af sina egna förljenster

m. m. Men Bengt Horn påstod, att vanligaste skälet

var afund hos del småfolk, som icke hade några dy-

lika prydnader all framlc *). — Man angrep på samma
sätt högadelns rikedom och yrkade flere gånger reduk-

tion och det med den yttersta liäfiighet , så att landl-

marskalken näppeligen kunde hålla tredje klassens ifver

iuoiH de lagliga skrankorna **). — Man angrep sluteligen

högadelns påstådda rättighet lill de förnämsta platserna^

hvilket liängdc tillsammans med frågan om rangordnin-

gen. Tvisterna voro ofta rätt häftiga. Man talade ej

sällan om blodiga panter; och lågadeln yttrade sin läng-

l.in efter den högadliga förmyndarestyrelsens upphörande.

Mänga till och ined stämplade för Karl den elftes för-

tidiga uppträdande på tronen, endast för att genom ho-

nom få så snart som möjligt qväsa det grefliga högmodet.

Dessa förhållanden gåfvo naturligtvis anledning till

många enskilda och uppretande tvister mellan så väl båda

samhällsklasserna som deras enskilda medlemmar. En

*) nådsprot. d. 14 Sept, 1668.

•') Riddarhusark. Riksdagsacta 1672 d, 14 Nov. och likaså

fleresiädes i rådsprotokollen.

Fryxells Ber. XIV. fi
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bland dem, som viickle mesta uppseendet ocli slöi-sta

förargelsen, var följande.

Ofverslålhallarc i Slockliolm var riksrådet och frl-

lierren Axel Sparre. Han råkade i träta med dcrvarande

general-inspekloren Fl^gge och förifrades dervid så, alt

han LeCallde sin beljenl prygla Fl3'gt;en, hvilkct också

verkställdes, ehuru denne sednarc var både adelsman och

general-inspektör öfver rikels tullar. Flygge klagade hos

rådet och hänvisades till hofrättcn, livilkcn dömde Spar-

ren från sysslan och till betydliga böter. Vid denna

utgång tyckas åtskilliga inom rådet hafva känt ånger der-

öfver, att det tagit hofrätlen till domare öfver ett riks-

råd. Uofrällen, sade JJengt Horn, bör besinna sliilna-

den mellan en simpel och en utmärkt person. Buttre

Tiarlar än Tlyggcn hafva blifvit pryglade af ett riks-

råd; och riksrådet har dcrföre icke ådömls annat

straff än böter. JSu har dock hofrättcn vågat döma
Sparren ifrån sitt ämbete. De la Gardie sade: afsätt-

ning är för ett riksråd delsamma som lifsstraff för en

annan. Per Brahe tillade: ett riksråd bör framför
vanlig adel hafva samma företräde, so7n adeln har

framför ofrälse. Johan Gyllensljerna invände: med
riksrådets tillåtelse! Uofrätlen är ju i stället för ko-

nungens räfst? Gustaf Adolf salt sjclf dcri, och hvar-

Jten enligt då eller nuvarande regeringsform är någon

derifrån frikallad. De la Gardie invände: jag tror

dock, att det är honungen och ej hofrälten, som äger

att dömma om ett riksråds ämbete, Sten Bjelke för-

klarade, att man i hofrälten med svidande lijerla afsagt

domen; men lagen tvingade dcrtill. Trätan fortgick nicd

xnycken häftighet, och ord framkastades å ena sidan om
de trälbornas djcrfva anspråk; å andra sidan om Spar-

res öfvervåld, så myckel mera stötande som han i egen-

skap af öfvcrstålhållare bort sådatit afstyra. På FIyg_t;es

sida talade Gyllensljerna, Nils JJrahc, Klas Rålamb, äl-

ven Klas Tott; för Sparren dercmot De la Gaidic och i

synnerhet Bengt Horn. Klas Tott, understödd af Pi-r

Brahe och Gyllensljerna föreslog, alt Sparre skulle be
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sin vederpfiit om förlåtelse. Men rJengt IToni infrtM

:

om jag vore i Sparrens ställe, gjorde jag del aldrig.

Deruli instämde älven De la Gardie och Krisler Horn.

Saken tog en vidtulseendc viindning. Det var un-

der brinnande riksdag ocli tredje klassen pä riddarliuset

))etraklade såsom en skymf mot sig både sjelfva prjg-

lingen och att upprättelse for densamma vägrades. Det

kom ut ett rykte, att Flygge ämnade nedlägga målet.

Adeln hotade all i sådanl fall utkasta honom från
riddarhuset.

Emellertid förgick månad efter månad. Riksrådet

uppsköt saken, och Flygge kunde ej erhålla någon upp-

rättelse. Han klagade då hos den ännu församlade riks-

dags-adeln; men denna kunde ej omedelbart blanda sig

i målet. Nära ett helt år förflöt, innan riksrådet efter

låoga och häftiga strider fällde sitt sluteliga afgörande.

Det innehöll : ali regeringen för sin del förlät Axel

Sparres brott, om han nemligen begått något. Kunde
ej han och Flygge förlikas, skulle de om igen dömas

af hofrätten *).

Sådan var våldsgerningen, sådan rättegången, så-

dant utslaget. Enhvar kan sluta till de känslor och om-
dömen, som af detta och dylika uppträden föranleddes

inom sä väl olralseslånden som lågadeln.

Det ämne, som mest och oupphörligast uppretade
och underhöll oenigheten på riddarhuset, var dock trä-

tan om

RANGORDNINGEN.

Menskliga fåfängans begär efter utmärkelser och (öre^
träden har alllid och allestädes gjort sig gällande; ej

minst inom Sverge. Våra hälder hafva i alla tider haft
derom mycket att förtälja, mest dock under den tide-

rymd, med hvilken vi nu sjsselsälla oss. De uppietan-

•) Bädsprot. d, 16, 19, 20 Juli, d, 12 Sopt., d. 5 Oct,, d.
4, la och 15 Uec. 1672 ocb 21 Juni 1673.
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He orsnkerna voio öfveimod lios liögacleln, i synnerliet

hos grefvarna; ocli å andra sidan hos läg;idcln känsla af

rättvisa och menniskovärde, slundoin med iublaudning

af småfolkets nfund.

För öfrigt lågo sådana rangtvister i tidens anda.

Det var de lägre uppåtsträfvande samhällsklassernas hc-

mödande alt ^öva lörljensten gällande Lrtdvid, eller öf-

ver börden. Också förckomnio dylika tvister i många
länder; och i Sverge inom alla samhällsklasser. Så tvi-

stade till exempel preslcr och biskopar om den plats,

Lunds biskop och slilt skulle intaga bland de ölViga.

Likaså Malmö och Landskrona sins emellan om första

rummet; och på samma sätt llere andra städer*). Bor-

gareståndet klagade, att en hop ofrälse ämbetsmän, no-

tarier, sekreterare med flere, ville i egenskap af kro-

nans tjenare förhufva sig öfver stadernas ämbetsmän
och derföre i samqväm kasla sig framföre rådmän och

borgmästare; af hvilken orsak älven borg:ireståudet öd-

mjukeligen anhöll om rangordning **). Mellan regemen-

terna blef 167S en serskild ranglista af Karl den ellle

utfärdad ***). Till och med allmogen bråkade med sam-

ma sak. Ar 1672 fordrade riksdagsbönderna från Finn-

land , att få plats nästefler dem från Uppland. Som skäl

förebars, alt Finnland var ett slorlurslendöme, de andra

landskapen dereniot blott grefskap eller herligdömen -j-).

Att delta skulle sträcka sig äfven till frunlimmerna och

der ej göra minsta oväsendet, förslås af sig sjelft. Trä-

torna mellan De la Gardies hustru och syster, och mel-

lan de båda hoflVöknarna , hafva vi redan omtalat. Dy-
lika föreföllo esomoftast på bröllop och begrafningar; och

vid en högtid inom De la Gardiska släglen, ville en hop

anseddare adliga fruar icke infinna sig, för att ej nöd*

gas sitta ned under åtskilliga unga fröknar, födda gref-

•) Rådsprot. d. 4 och 10 Maj 1664.
••) Rådsprot. d. 27 Oct. 1660.

***) Riksregislrat. d. 29 Mars.

•i) Rådsproi. d, 5 Oct. 1672,
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viniior. Redan drottning Krislinn Iiadc en g^ng, eflcr

dylika npplräden skämtande hedl Axel Oxcnsljcina af-

fatta cti rangoidninc; för (Vnnlimrcn. Rikskanslern sva-

rade: allt, livad ers majcslul befaller, slall jag hör-

samligen efterkomma ; men delta enda nödgas jag un-

danbedja mig *).

Vi återgå till raogstriden mellan grefvarna och låg-

adeln. Spår till densamma finnas redan länge förut;

till exempel då Per Brahe 1651 ville både i rådkamma-

ren och hofrättcn taga, såsom grefve, plats framför alla

äldre både riks- och hofiätlsråd; — eller 1641, då den

tju;;oårige grefve G. A. Kewenhaupt ville gå nast rikels

råd och således franilör alla dess ölViga ämbetsmän. Man
hade vid denna tiden för slitandet af dylika tvister ingen

annan lag un en paragraf i Gnstaf Adolfs riddarhusord-

ning, så lydande, alt ridderskapels ordning och salen

på rihsdagarne (d. v. s. indelningen i gicfvar, friher-

rar, riddare och menige adel), icke skall vara någons
ämbrle, Ijensl eller dygd Ull mens; utan hvar och en

skulle aktas såsom han vore man till, och som hans

dygd, egenskaper och andra orsaker det förljentc. Delta

lagrum hade af adtln ofta hlifvil mot grefvarna åbero-

padt, men af regeringen aldrig i hela sin anda efter-

kommet. Under den fördomsfiia och hvasstungade Kri*

Stina, och under den kraftfulle och myndige Karl Gustaf

höllo sig båda partierna försigligtvis tillbaka. Men efter

denne sednares död utbröt på riddnrhuset stormen utan

hejd. Den leddes af Klas Rålamb i spetsen för adeln

och af Johan Gjllenstjerna i spetsen lör friherrarna.

Några grefvar talade deremot, men förgäfves "j. Hela

riddarhuset anhöll formeligen, att regeringen ville ut-

färda en rangordning, grundad på den tjenst, man in-

nehade, icke på det stånd, hvari man blifvit född. Re-

geringens svar blef en anhållan, att adeln måtte afstå

Rädxprol. d. 11 Dcc. 1672.

Mdsprot. d. 25 Oct. 1660. Riddarhusark. riksdagsacta

d. 30 Oct. 1660.
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från sin begljifin. Men della v"clvle en ny ocli svårare

sliifl. Klas IJåliimb å ena sidHn talnde ifiipit för låg-

adclns parli. Unga prefve Gabriel Turesson Oxenstjerna

ulhrast å andra sidan: man må göra hvad ordning,

som häldst, men aldrig tar jag plats under en lands-

höfding. Härvid utbröt än häfligare ovilja. Man ro-

pade, att den tinga grcfvcn borde (änka sig före.

Han borde först sjelf blifva en larl, innan han ville

sälta sig öfver karlar; han borde någon gång hafva
hört, hur kulor låta, innan han framkastade så stolla

ord o. s. v. *). Slutet blef, att ståndet ingick med en

ny anhållan om rangordning**). Styrelsen, för det me-
sta bestående af grefvar och friherrar, gaf ett undvikande

svar, blott en önskan, en förhoppning, alt adelsstån-

dets olika klasser måtte hvarandra med höflighct be-

möta, så alt alla samqväm i god sämja och enighet

oflöpa o. s. v. Dervid fick saken bero den gången.

Riksdagen 166-4 sammantWidde och adeln förnyade

sin begäran. Ofverläggningen de^oni blef vid rådsbordet

ganska liflig. För rangordning efter tjenst talade Knut
Knrck, Sten Bjclke och i synnerhet Gustaf Bonde. De

anmärkte , alt adelns begäran öfverensstämde med bil-

lighet och med Gustaf Adolfs riddarhusordning ; äfven

med försigtighelens fordringar ; ty, sade Gustaf Bonde,

om vi ej genom en sådan förordning lysta missnöjet

och förena sinnena, så går del med oss, som med
adeln i Danncmark; vi blifva af de lägre klasserna

och stånden kastade öfver ända. Mot rangordningen

talade De la Gardie, Klas Tott, och i synnerhet gamla

Per Brahe. Det är skilnad, sade lian, emellan en re-

publik neh ett konungarike, i synnerhet ett arfrikc. I

ett sådant kunna stånden icke vara hvarandra så full-

komligen lika. Dessutom, i fall personlig förtjenst

nlcsiutande skall gälla, komma de gamla slägtcrna all

ligga under, hvilket dock vore ganska svårt. — Vidare

') UiUUxrUnsark. r>il<sila?sart,i d. 15 Nuv. 1660.
'•) nädf.prol. d. 12 >ov. I6(je.

i
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är del en Jionung, som gifvit dessa värdighcler ; de

lunna dcrföre cjidasl af en honung, icJce af en för^
myndarcregering eller ständer återtagas. Så fortgick

tvisten. Grefvarna vågade ej fordra lagligt företräde åt

liördeii och ville ej niedgifva ett sådant åt förtjensten.

Deras mening fick öfverhanden och man utfärdade till

frågans afgöraude en förordning, läng och vidlyftig, men
i högsta grad obestämd; i sjelfva verket blott en ytter-

li.?are uppmaning alt med undseende och höflighel afböja

alia tvister.

Adeln vnr ingalunda nöjd med denna förklaring;

och under fortgående riksdag inträffade händelser, som
hragte sinnena i än häftigare jäsning. Midi i en likfärd

gick den yngre general-innjoren grefve Königsmarck förbi

den Jtldre general-majoren baron Karl Spaire, samt fram-

ryckte i sanmia led som två förut gående grcfvar. Sa-

ken väckte uppseende och dagen derpå mycket buller

på riddarhuset. Grefve Steinberg ville betrakta det som
en enskild tvist; men Ixålamb och Kurck, i spetsen för

lågadeln och friherrarna, ansågo det som ett nytt bevis

på grefvarnas öfvermod. Bland andra börj;ide en öfvcr-

öte Sjöblad tala i ämnet. Då afbröt honom gref Stein-

berg och sade: har du också någon ting att i denna
salien förmäla? Kanske också du vill gå framför en

grefve? Då inföll Johan Gyllensijcrna: ja, /irrtr/'ör ?cÄ'(?/

Har Sjöblad högre tjcnst än grefv en, så må han ock

hafva högre 2^'ö'*. Steiidjcrg svarade: vill du, broder,

afgöra drt, som honungen ichc velat afgöra, utan Icm-

nal till inbördes höfiighet? Gyllensljerna svarade: jag
säger ändå, att, om jag har högre tjenst, så vill jag
ej gå under en grefve, som har lägre. Då hänfördes

Steinberg af sin vanliga hetta, lian sprang upp från

sin plats och till Gyllenstjerna, sägande: hvarförc ser

du så surt på oss grefvar, och åtager dig denna sak

med så mycken häftighet? Du borde skämmas att tala

med sådant öfvermod. Härvid uppstod öfvcr hela rid-

darhuset ett ogillande soil, sä häftigt, att hmdtmarskal-

keu holiidc aflilgsna sig, och Råiamb endast med möda
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kunde stilla bullret. IJnde regeringen och grclvcklassen

hiefvo gnnska ledsna ölVer den förbiltring, som uppträ-

det förorsiikade. M;in tilldelade bägge s;refvarna , neinli-

gcn Königsmarck ocli Steinherg , hvar sin skrapa för vi-

sad obelänksamhel; men någon förordning om rang efter

lörljenst, och icke efter börd, hördes ej af.

Eit par år derefler utnämndes grefve Ludvig ^^ ie-

rich J>ewenhaupt till riksråd. Han var en redlig och

välförtjent herre, men hade likasom bröderna sin peppar

af höghet, och i ådrorna några droppar af gamla gref

Ebbas blod*). Han ville, som man sade, icke mottaga

platsen, derföre all han skulle vid rådsbordel silta under

en hop äldre riksråd, som icke voro grefvar. För så-

dana tänkesäll kom han en gäng i Ivisl mrd grefliatarcn

Johan Gyllenstjerna. Denne utbrast: i Lcwenhnuptar

hafven föga skäl alt yfvas. Äran af eder börd från

Folkungarna känner man nogsamt; och gunska måtl-

lig är den hedern, all på riddarhusrt silla bredvid

den obetydliga franska ällen De la Gardie. Det är

blott gamle kong Göstas giftermål med Margareta

Lrjonhufvud, som gifvit anseende dt eder slägt. I.c-

wcnhaupt sökte sälla sig öfver den uppbragte mannens

ord och sade: jag förhäfver mig öfver ingen, mm un-

drar på edert uppförande, emedan i friherrar åren

med oss grefvar i samma klass och samma ställning.

Men Gyllensljerna fortfor: här i landet må ingen in-

billa sig vara af hög adel, som ej kan ända till lolf-

hundralalet visa i vält manligt uppstigande led för-

fäder, som då voro riddare och rikets råd. Del kan

jag göra, och med mig några få slägtcr samt den

konglige Wasaälten. Lewenhaupt svarade: i viljen väl

också bevisa eder höga börd med de höga kråkfötterna

af eder penna? '^Gyllensljerna hade nemligcn ovanligt

hög och grof handstil.) Ord gåfvo ord. Några närva-

rande herrar sökte förgäfvcs bilägga ivislcn. Klingorna

So tolfte del. pag. 144. Tredje delen pag. 228.
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voro redan lialfdragna, när Karl Giislaf Wrangel kom
och med sitt anseende tvang kämparna alt försonas.

En annan dylik sägen niä anföras , som ännu ett

bevis på sinnesstämningen. I följe af någon rangtvist hade

eu ung grefve Douglas utmanat den gamle förljente ge-

neralen llelmfell. Denne vände sig lill de ombud, som
framburit ulmaningen, och sade: ja^ ber herrarna för-

mana den tinga gossen, att han håller sig stilla. Jag

för min del har så ofta slagits mot rikets fiender och

har deraf så trälgångna händer, att jag i dem ej mer
liänner någon kläda.

Riksdagen 166J5 gick förbi, utan att vi sett rang-

tvisten förorsaka något serdeles buller. 3Ien vid mötet

1672 bragtes den å nyo till tals. Under tiden hade

danska konungen utgifvit en på ijenst grundad rangord-

ning. Pä svenska riddarhuset blef också ropet om en

dylik ytterst häftigt; ty tiden led till det afgörande

ögonblicket. Biand lågadeln hördes de kuotande orden:

te sitta här tillhopa alla såsom riddcrs och adelsmän
och vilja oss emellan icke veta af några skilda stånd

och klasser. Bullret blef förfärligt. Landtmarskalken

med ångestsvetten i pannan var nära att nedlägga sin

slaf *), du oväsendet ändteligen afsladnade. Lågadeln

segrade och ståndet skickade till regeringen sin anhållan

om rangordning. Denna anhållan måste upprepas ännu
en gång **). Afven konungen lät genom sin mor bedja

riksförmyndarne uppgöra denna rangordning före deras

nedläggande af styrelsen
, på det han sjelf sedermera

mätte slippa det obehagliga ärendet. Saken företogs i

rådet. Gyllenstjerna m. fl. yrkade, att till grund för

rangordningen borde tagas den tjenst, man innehade.

Ingen vågade motsäga sanningen af denna allmänna sats,

och De la Gardie försäkrade med mycken ömsinthet, alt

hans hjerla blödde, hvar gång han såg börd gå öfvcr

ämbete. Likväl trodde han, alt saken borde uppskjutas.

*) Rådsprot. d. 3 Oct. 1672.
*•) Rådsprot. d. 15 Nov. 1672.
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OiHröstning slicddc. För rangoidning efter Ijcusl voro

GjUcnstjcrna, liela IJjelke-parliet och en miingd andra

herrar, deribland äfvcn Ponlus De la Gardie, tillsam-

mans sjutton personer. För uppskof röstade Axel och

Erik Sparre, Nils lirahe, Gabriel och äfvcn Bengt Oxen-

stjerna, G. O. Stenbock, Wrangel och M. G. De la Giir-

die, tillsammans åtta personer. Enkedrottningcn höll med
flertalet, och alltså beslöts en rangordning efter ämbetet *).

Åtta dagar dercfter framställdes ett förslag dertill.

Då ville De la Gardie, alt man skulle åter igen rösta

om samma sak, nemligen, huruvida börd eller ämbete

skulle gälla, och Bengt Horn underslödde honom med
Lade liäftigliel och orimlighet. Men Gyllcnstjerna dref

allvarligt och kraftfullt denna olaglighet tillbaka **j. Da-

gen derpå, under det man genomgick förordningen punkt

för punkt, och delta i unga konungens och enkedroll-

ningcns närvaro ,
yrkade samme Bengt Horn återigen pä

uppskof; men äfven Gyllensljerna framstod återigen, som
en ihärdig försvarare för sakens rättvisa och nödvändig-

het; och han segrade***). — Ännu gjorde grefvepartiet

ett försök, men det sista. Den nu sjuttioårige Per Brahe

kom upp i rådet och yrkade uppskof; anförde sina van-

liga , ofia anförda skäl, tilläggande, all rangordningen

skulle förorsaka grcfve- och friherrevärdighelcrnas af-

skaffandc, hvilkcl ålcrigcn skulle nedsälta Sverges ko-

nung och rike, såsom de der icke hade rad att bestå

sig sådana prydnader. Gyllensljerna utkämpade der-

emot både skriftligt och mundteligt sin strid. Den blef

läng och svår, dock krönt med seger. Då föreslog Bengt

Horn, alt rangordningen icke skulle sträcka sig längre ner

än till öfverste kammarherrar och hofmarskalkar ; ly, att

en ung tjenstlös grefvc skulle gifva vika för ett kammar-
råd, en major, en öfverste, af simpelt adlig eller kanske

blott ofrälse börd, det kunde grelvarna icke lida. Gyl-

*) Rudsprol. d. 15 Nov. 1672.
*') nådsprol. d. 26 Nov, 1672.
") Eädsprol. d. 27 Nov. 1672.
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garna ]äni;re , utan iiöjfles mccl clella beqifvai de *). Kfler

sä svåra och Jånga sfrider ulkoin iindtligen den första

pä tjeost grundade rangordning den 10 December 1672.
Den sträckte sig ej längre ned än till amiraler, general-

majorer och hofmarskalkar. T^ägre grader befalldes, att

liädanefler som hitintills i godo föilikas om platserna.

, ADFXNS FÖRHALLANDE TILL OFRALSESTANDEN.

Grefvarna ville förhäfva sig öfver lågadeln; denne

kämpade deremot och (örsvarade sin sak med grundsat-

serna af rättvisa, frihet och menniskovärdc. Men när

det gällde ofrälscslånden, förenade sig både hög- och

lågadel till utöfvande af samma förtryck, samn>a öfver-

mod, som lågadeln hos grefvarna bekämpat. Det är

striden åt detta håll och i alla dess riglningar, som vi

nu hafva att teckna.

Den vanliga egennyltan, att så vidt möjligt kasta

skallebördorna från adeln på ofrälscslånden, var äfveii

nu ganska verksam, sii väl vid anskaffandet af nya, som
begagnande af gamla privilegier. Man fordrade till ex-

empel, alt adelns bönder skulle vara fria från vägars och
broars underhåll**); — en annan gång, alt de adels-

män, som fått endast fyra gärdar skulle vara fria fråu

fjerdepartsräfsten, hvilket undantag hittills gällt endast för

dem, som erhållit blolt tre hemman. Man utverkade, alt

om ofrälscman , som adlades, hade ett eller två skatte-

hemman, kunde de på samma gång som ägaren förvand-

las till frälse. — Man utverkade ytterligare, alt svensk

adelsman, som bekommit förläningar i Skåne, skulle in-

nchafva dem enligt danskt-ödeliga privilegier, hvilka voro

betydligt större än de svenska ***]. — Man begärde och

fick tillstånd, att utom de gamla säterierna anlägga nya

*) Rådsprot. d. 9 Dec. 1672.
") Riddarhusark. Riksdagsacta^l668, d. 27 Juli.
**) Rådsprot. d. ö Dec. 1672.
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dt sina barn. Delta sednaie missbrukades så, alt kro-

nans , kyrkornas och preslersknpets rätt derigcnom än

mer förminskades. Bjelke-parliets (örnämsla ledare kla-

gade bittert på denna öfverdrift; och Lorentz Creulz på-

stod i sittande råd, att inom hela riket lunnos ölver

1,000 olagliga säterier, hvilkas ulskylder sålunda snilla-

des från kronan *). — Ofverjiigmästaren Klas Baner kla-

gade inför samma råd å ämbetes vägnar, att adeln för-

störde kronans jagt och skogar**); öfverståthållaren Axel

Spärra anmälde likaledes, alt då förstaden Norrmalm

ensam under Gustaf Adolfs tid gaf 8000 daler i kontri-

bution, sa kunde nu icke erhållas mer af hela staden,

oaktadt den sedermera så betydcligen tillväxt. Orsaken

var, sade han, att en tredjedel af invånarne utgjordes af

adeliga skomakare, snickare och andra liandtverkare, hvil-

ka enligt adeliga privilegierna voro fria från många skat-

ter ***). Man stadgade ock, att adelsman, som af kronan

inköpt räntorna af ett skattehemman, borde ock näst

slägten hafva lösen eller bördsrält dertill, och detta fort-

for, fast borgerskapet klagade deröfver vid båda riksda-

garna 1668 och 1672 f). Man hördes påstå, att en

ofrulseman ej borde få besitta mer än ett enda hem-
man ff )

, och man utgaf, men nödgades snart återtaga

en befallning, all hvarje säljare skulle utbjuda sina kol

ät en frälseman, innan han fick afyttra dem åt någon

annan köpare i-ff ).

Ledda af både cgennytta och högmod, ville mänga

adelsmän enligt gammal lag och häld åt sitt stånd för-

behålla alla de bättre och högre ämbetena. Redan 1660
föreslogs, att de nyinrättade handels- och bergskollegierna

skulle besättas med endast adelsmän både till assessorer

och auskultanter. Det kunde ej drifvas igenom. Vid

*) nådsprot. d. 6 Dec. 1672.
•*) Rådxprot. d. 17 Jlars 1669.
*•*) liädsprol. d. 3 Sept. 167<2.

f) Jtiksark, Riksdapsacla 167S.

it) Rädsprof. d. 9 Febr. 1669.

tif) Rådsprot. d. 6 Mars 1671.
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två riksdagar eller livaraudra begärde riddarluisct inrull-

ningen af ett sä kalladt adclsgarde, beslående endast af

frälsemän såsom en förberedelse att blifva officerare; och

när Blå Boken föreslog en hop indragningar, fordrade

riksdagsadein 1668, alt sådant ej måtle verkställas, ty

många af ridderskapet skulle derigenom blitva tjensl- och

brödlösa *). Till att förekomma delta sednarc föreslog

Hans Mörner, alt man till stöd åt det växande anlalet

af frälsemän borde inrälla och bekosta till och med
tvenne regemeuler adelsgarde *'). Guslaf Bonde klagade

i sillande råd, att de unga adelsherrarna ville genast i

första steget blifva landshofdingar och riksråd***).

Elt fullkomligt adelsvälde var det mål, hvartill man
allt tydligare syftade. Adeln, sade Rålamb, har största

delen af svenska jorden ock bör också liafva mest alt

säga vid riksdagarna. Han, och riddarhuset niente,

alt rådet, adeln och krigsbefälet borde kunna motvaga de

tre ofrälseslånden j och det var vid samma tid som Jo-

han Gyllensljerna aflät sin bekanta förklaring, alt adeln

l)ade det verkeliga af regeringsmagten, ofrälseslånden en-

dast dess sinnebild. Båda blefvo för denna ullålighet

snästa af regeringen; dock synas många medlemmar af

denna sednare halva inom sig hyst samma tänkesätt. —
Man liörde då och då förflugna ord af än belänkligare

innehåll, nemligen, att man ej längre borde lemna ofräl-

sestånden deras hittills innehafda rätt att rösta på riks-

dagarna 7).

Dessa adelns anspråk voro den liden pä långt när

icke så orimliga, som de nu förefalla läsaren. Adeln

innehade som laglig ägare ungefär fyra femtedelar eller

efter andra uppgifter fem sjettedelar af Sverges jord.

Detta var också grunden för dess fordran alt vid riks-

*) Jiiddarhusark. Riksdagsacta 1668 d. i Augusti.
*•) S. st.

**
) Rädsprol. d. å Febr. 1661,

j) Riksark. Stegeborgs ark. Lars Romann till Adolf Jo-

han d. 20 Juni 1660.
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dagarna liafva högsta ocl) afgöinndc löslen. Sålunda

hade della anspråk visserligen elt sken af lag lör sig.

Men det liade emot sig sakens inre orältvisa, ofrälse-

ståndens ännu friska frihetskänsla och slutligen en ko-

nungainagt, som visste till sin fördel begagna tillfället. ^

M3'cket uppseende, mycken ovilja väcktes af ridder-

skapets så kallade gurdsräll. Sedan gamla tider hade

iiemligen adeln, dels i häfd, dels i lag haft öfver sina

iinderhafvande större magt än andra husbönder, till exem-

pel rättigheten alt kunna ålägga dem böter, fängelse och

IroppsslrafT samt sjelf låta verkställa domarna. Delta

mötte vid utöfningen många hinder, i synnerhet som rät-

tigheten var i myckel grundad endast på häfd. Adeln

ville derföre hafva densamma stadfästad genom ordentlig

lag, och upprättade sjelf vid riksdagen 1668 ett förslag

till en sådan Gårdsrätt. Vi känna blott några punkter

dernf; t. ex. att den, som af egenvillighet gick öfver en

adelsmans ladugård eller trädgård, skulle af adelsmannen

kunna beläggas med fängelse eller annat godtyckligt straff

m. m. *]. Hela förslaget blef af ofrälsestanden ogilladt,

såsom varande alltför strängt. Då begärde adeln , att

regeringen sjelf måtte utarbeta en sådan stadga **). Per

Jh-ahe ogillade åtgerden helt och hållet. Gårdsrällen,

sade han, dr ohehöflig, ty dess innehåll är redan förut

i häfd och lag grundadt. Skadligt har försöket redan

varit, ty det har onödigtvis bringat ämnet till tals och

dcrigcnom retat ofrälsemännerna. De la Gardie der-

emot ansng stadgan behöflig *"*). Likaså flertalet. And-
tcligen blef författningen färdig. Den var mildare än den

förra och afsåg i mycket upprätthållandet af ordning och

sedlighet. Men den bibehöll ät den adliga husbonden rät-

tighet att sjelf ransaka, afdöma och bestraffa en mängd
förbrytelser, begångna af hans folk eller på hans gärd.

De straff, som adelsmannen skulle äga godtyckligt på-

*) Riddarhusark. Riksdagsacta 1668 d. 2S Aug.
*•) Rådsprot. d. 21 Febr. 1671.
•••) r.ådfprol. d. 26 Juni 1669.



lägga, voro bölcr, fängelse på vallen och bröd, rlock ej

längre än för en månad; derjemnle i is eller prygel fram-

för stallet, indragning af lön med mera. Den, som för-

fallolöi utebief från Gudsljensten, skulle idl husbonden
plikta 1 daler. Ofvades på samma gång dryckenskap,

dobbel, svordom, lades husaga och fängelse derlill. På
adelsmannens gård och i synnerhet i hans, fruns eller

barnens närvaro, blefvo alla brott mot gårdsrätten be-

laggda med icke blott vanliga, utan ock serskilda högre

straff, hvarigenom den adliga hemfriden sattes i någon

likhet med kyrkofrid och kungsfrid. Slutligen föreskrefs,

att på hvarje adelsgärd skulle denna stadga årligen inför

del samlade ijenstefolket fyra gånger uppläsas *).

Hela gårdsrätten var ett försök att gifva tidsenligare

och laglig form och bestämdhet åt det husbondcvälde, som
förut hos adeln och till en del äfven i andra samhällsklasser

varit genom både lag och häfd gällande. Dess föreskrifter

voro lill och med mildare, än förra bruket. Men den stad-

gade en skilnad mellan frälse och ofrälse husbönder, och

lemnade i de förras godtycke en ganska stor magt. Delta var

motbjudande för den mer och mer utvecklade känslan af

jemnlikhet och allmänt menniskovärde. Förordningen,

den utfärdades d. 4 April 1671, gaf derföre anlednins»

till mycket missnöje, mycket knöt. Vid riksdagen 1672
inkommo ofrälsestånden till regeringen med en inlaga,

hvaruli de på det enträgnaste begärde gårdsrättens af-

skaffande **]• Adeln deremot inkom med en anhållan af

alldeles motsatt rigtning. Kegeringen uppsköt saken till

lägligare lid och raognare bel*nkande. Karl den elfte,

myndig, upphäfde hela förordningen.

Rättegången mot Flygge var ett bevis, på hvad hög-

adeln kunde våga raot lågadeln. Rättegången mot Olde-

kop visar, huru man tillät sig handtera ofrälsestånden,

*) Bädsprot. d. 21 Febr. 1671. Jfr Riksark. Ada angå-
ende Ridderskapet och Adeln, i hvilken samling hela
Gårdsrätten finnes.

'•) Riksark. Riksdagshandl. 1672. Inlagan daterad d. 10
Dec. 1672.
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äfven i dessas tämligen uppsall.i medlemmar. Siilicn v;ir

följande. På Ösel, som liörde till Krislinas undci hålls-

länder, hade en förfärlig mängd oordningar inritat sig.

Innevånarne hade än hit än dit bortryckt de inkomster,

som hörde till kyrkor, skolor och de fal tiga. Prcstcrna

voro i hög grad raa och lastfulla och jcmnte sin ijenst

drelVo många af dem krogrörclser. Folket var i förhål-

lande dereller okunnigt, oordenlligt och vildsint. Alt

söka föl bättra tillståndet, ditskickades som superintendent

en vid namn Oldckop. Han var nitisk, driftig, lilliag-

sen ; men derjemnte obetänksam, bitter och orolig. Han
angrep missbruken oförfäradt och i alla stånd, blef också

af alla hatad , så att man till och med i tre är (urhöll

hans lön. OIdekop lät ej afskrämma sig, xitan talade

öppet mot oordningarna och försvarade kronans och kyr-

kans rätt mot det tredubbla förbundet af borgare, bön-

der och kronans ämbetsmän. I bref till en enskild vän,

kallade han hela landet för ett djcfvulens lifgcding, och

fortsatte sina allvarsamma predikningar. I anledning af

något oförsigtigt, kanske förgripligt, uttryck lät dåva-

lande guvernören Gustaf Kurck anklaga OIdekop. Denne

vädjade och reste till Stockholm samt anklagade Kurck

tillbaka, som det säges, för alt hafva tagit mutor. Kurck

begärde då, alt OIdekop, ehuru befullmägtigad superin-

tendent , borde , såsom icke varande infödd svensk , be-

traktas såsom lösTicr man *) och derföre träda i fängelse

under den tid, han utförde sitt klagomål mot en råds-

persou. Delta bifölls af regeringen. OIdekop klagade

högt. Om äfven, sadejian, mina ord varit ohclänk'

samma, så innehålla de dock sanning, och jag vill

derpå både lefva och dö. Dock hoppas jag rältvisa

af en rättvis regering. Regeringen lofvadc honom denna

rältvisa, men det gick långsamt och han måste afbida

den i fängelse. Efter tre fjerdedels år var mannen af

den inslängda luften och stillasiltandct så försvagad, nit

han engäng, utsläppt på borggärden, vacklade oeh ej

*) Lösdrifvare.
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(öiiiiå(lf!c sIh på benen. Brahe, De la Gardie ocli Sten-

bock sk.iHade honom Iriare ulrjnime och bäUie knst, och

sökte äfveii förmå Gustaf Kurck lill eftergift ; men få lä ngt.

Bcremot nppretarles sinnesstämningen pä Ösel så, alt

först ens presterskap och sedan hela dervarande borgcr-

sk.ipet inkommo med klagomål mot den stränga predi-

kanien.

Ransakningen drog på tiden och Oldckop fick c|var-

sitta i häktet. Atskilhga knölade. Om Oldckop ej är

galen förut, så blir han del genom dylik bchandting,

sade riksrådet Ebbe Ulield. Man fruktade visserligen,

alt genom så godljckligt fängslande af en superintendent

reta prestcståndet; men det lijelple ej. Man nedsatte en

domstol. Erkebibkopen 3 sirade i densamma, alt Oldckop

var en förnäm och förståndig man. Knut Kurck på-

stod då, all crkcbiskopen för dctla beröms skull, borde

anses jäfvig. Man ville tvinga Oldekop till albön för

Gustaf Kurck, men han kunde ej formås lill ell steg,

så stridande mot samvetet ").

Förföljelsen fortfor 0( h tredje fängelseåret ingick.

Oldckops sinne slappades, och han förklaraflc sig ändle-

ligcn färdig att göra afbön. Men nu påstod Bengt Horn,

att Kuick ej borde släppa den djerfva klagaren så Jält.

De la Gardie deremot tyckte mannen hafva lidit nog,

och bad Kurck ätnöjas med den erbudna upprättelsen **).

Till och med Karl den ellle, nu mera myndig, föreställ-

de skriftligen Kurck, huru Oldckop genom så lång fän-

gelsetid och genom förnekad åmbetsulölning vore lill-

räckiigcn straffad för del fel, han kunde hafva begått;

och, tillägger den unge konungen, vi tycka derföre, all

i buren af kristligt medlidande något eflergifva och ej

stå på högsta rätlen; och vore en sådan försoning oss

ganska angenäm; dock alltid den lagliga rätten eder

förbehållen "**}. Men Gustaf Kurck lydde Bengt Horns

•) Ri'!sprol. (1. 21 Febr., .^l Mars, 4 Juh", 6 Sopt.. 9 Oct.,

« Nuv. 1671, d. 27 April, cl. 1», 21, 22 Maj 1672.
*•) liiKl.sprol. d. 12 Maj och 16 Juni 1673.
*") lUksrrgislral. d. 14 Juni 1673.
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riid, och fordrado Inglig dom; hvarförc Karl älerförvi-

sade målet lill rällen *]. Ännu 1675 var del ej utredt.

Men då har konungen uppskjutit dess vidare handläg-

gande och befallt OIdekop resa lill Ösel och der åter-

Inga och fredligt förvalta sin sjssla **]. Vi känna ej

slulliga afgörandet.

På Osel råkade OIdekop genast i nja trätor; med
dess då varande guvernör Sjöblad , så alt denne fängs-

lade honom***); och med preslerna, så att dessa omigen

anklagade honom -^). Tiätorna forlgingo. 1 den sista

anteckning, vi om honom funnit, klagar han sig vara ca

utblottad och alldeles förstörd man
-f-f).

Mannen var en grälmakare. Han nitälskade för

sanning och rätt; men hans nitälskan brann med halels

förbittrande, ej med kärlekens värmande låga. Detta var

hans fel. Hans olycka var att hafva anklagat ett riks-

råd, en af de mägtiga i landet. Man kunde ej lagligeu

komma åt honom; derföre bicf aldrig någon dom a(-

kunnad. Men man ville nödvändigt straffa den djcrfve;

derföre lillät man sig att utdraga rättegången och under

flere åratal hålla den hatade mannen i fängelse.

Spänningen mellan frälse och ofrälse förorsakade i

dagliga lifvet och umgänget ständiga och uppretande slit-

ningar. Några riksråd ansågo till ex. under sin värdig-

het att vid offentliga spisningar äta vid samma bord som

biskoparna. — Man vidhöll envist en gannnal förord-

ning, som förböd ofrälsemän och prester att skjuta harar

eller fogel, hvilken jagt förbehölls åt frälseståndet. —
De adliga herrarna och fruntimren försmådde esomoftast

att besöka kyrkorna, utan höllo egna huspredikanter och

Gudstjenst hemma i salen. — I Uppsala brukade de unga

adliga herrarna af första och andra klassen alt vid hög-

*) nådsproi. fl. 30 Juli 1674.
**) R/ksref/islrul. d. 29 Juli 1675.

***) lioml. Fol. 34. Lcjoncrantz till Hedvig Eleonora i Dec.

1676.

i) nådsproi. d. 1 Aug. 167».

vt) IWksrcjislruf. d. 21 Tebr. 1678 otli d. 2 Uct. 1680.
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lidliga lillfällen laga plats framför professorerna. Nu
fordrade tredje klassen på riddarliiiset samma företräde

åt sina barn '^). — Adeln begärde ock, ftt genom egen

drägt blifva utmärkt från andra samhällsklasser. Likaså,

att till en stundande riksdag skulle adeln blifva icke blott

likasom de andra stånden genom en allmän kungörelse

kallad; utan ock genom ett af landshöfdingen för hvarje

adelsman serskildt ulfärdadt bref inbjuden. — Några

sägas till och med hafva påstått, alt i rättegångar borde

ofrälsemans villnesbörd icke vara gällande emot frälse

'

mannens.

Kärlek och giftermål blefvo,som vanligt de ömtå-

ligaste punkterna. Adeln begärde en stadga om blanda-

de äktenskap, m. m. **). Den utkom 1665 och förskref

bland annat, det ofrälseman, som bortförde en fröken,

äfvcn med hennes vilja, skulle straffas till lifvet; och

med landsflykt den, som henne förförde. Adeln ville,

alt en sådan ej heller skulle sedermera få äkta den tub-

bade qvinnan, men detta afslogs. Tillstånd till äkten-

skap mellan frälse och ofrälse måsle för hvarje fall be-

gäras hos regeringen, såsom hade det varit ett förbudet

hd *'*). Pä riddarhuset framkom Anders Liljehök med
det påstående, atl , om frälseman lagit ofrälse hustru,

borde deras barn icke hållas för rulla adelsmän. Man
torde ncmligen tillse, atl både fäderne och möderne

blifva frälse, så att ståndet må bibehållas rent och

vbcfläckadt y). En Stjcrnelo, som lagit ofrälsc qvinna,

fråndömdes derföre adciskapet för sig och sina barn; sä

att dessa sednare måste ånyo adlas, och ånyo pä riddar-

liuset intagas. En annan gång yttrade samme Anders

Liljehuk, på samma ställe, alt den, som gifver sig ur

liiddarhusark. Riksdagsacta 1672 d. 5 Nov.
Jiiidsprot. d. 17 Febr. 166S.

Sådana ansökningar finnas i Itädsprof. d. 10 Mars och
11 Sepl. 1666, d. 11 April 1667, d. 1-8 Nov. 1670 och
25 Juni 1669 ni. (1.

liiddarhusark. Riksdagsacla 1668 d. 1 Aug.
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slåndcl och blir köpman, bör förlora alla adliga pri-

vilegier både för sig och barn *).

Det var vid denna tid , som ofrälscmänncn och i sj-n-

nerhct preslerna, genom de nja läroverken liade tämli-

gen allmänt {jjort bekantskap med de gamla republikan-

ska Greker och Romare; och iifven derigenom blifvit mer

och mer väckta tdl känsla af menniskovärdc och likliet

inför lagen. Adelns ofvanuppräknade djerfva, ofta obil-

liga och förnedrande fordringar förorsakade derföre hos

ofralsemännen nu mer än förut en utomordentlig ovilja

och bitterhet. Under den slappa förmyndaresljrelsen

fruktade man ej alt uttala dessa tänkesätt både öppet och

djerft. Till och med pä hofvct hördes verser af ett ?iiot

adeln ganska försmädligt innehåll. Bönderna, i synner-

het Dalkarlarna, höllo stundom sitt gamla tal, att de

ville gå mau ur huset och ihjelslå all adel ; och vid riks-

dagen 1672 spordes inom ofrälscstanden en ganska stor

förbittring mot frälsemannen. Adeln såg och hörde miss-

nöjet, men ville eller kunde i sin förblindcise icke inse

orsakerna. De undrade öfver de bittra utbrotten, och

ansågo sig dertill icke hafva gifvit någon anledning. Hela

riddarhuset förband sig med ed, alt söka upptäcka or-

saken till denna ofrälscsländens. sova man sade, besyn-

nerliga ovilja **).

Vi orinias och erinra om det gamla ordspråket:

quos Jupiler perdcre vull, demenlal.

FJERDE KAPITLET.

OM PRESTERSKAPET

är under denna lidcrymd ej mjcket att anmärka. Före-

gående politiska och kyrkliga händelser, i synnerhet stri-

derna mot liturgien och mot Sigismund, samt Gustaf

*) S. si. 1672 d. 18 Sept.

**) S. st. d. 14 Dl'c. 1672.
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Adolfd uppliädanfle i Irellloåra kriget, liiide gjorl Svcrgc

lill en slags ordfönmde och beskyddnre lör lullicrska

läran. I sammanhang dermed hade bland så väl prester

som lekmän bildat sig ett starkt och tätt slutet allmänt

tänkesätt, till fördel för den lutherska renlärighetens vid-

niaglhållande. Denna bekännelse ansågs vara likasom sam-

manväxt med Sveige och med dess ära. Ovilja mot ka-

tolska, misstro mot kalvinska och strängt iakttagande af

lutherska läran äfven i dess minsla delar, sådan var tids-

andan bland höga och låga; i synnerhet bland presterna.

Det var denna lidsanda, som slörlade Terserus och Jo-

hannes Älalthioe. Regeringens medlemmar voro de, som
båda gångerna hyste mildaste åsigterna *).

Det var också i följe af dessa tänkesätt, som rege-

ringen påböd, att Formula Concordiae skulle hädanefter

hållas för en Symbolisk Bok.

Presterna hade för öfrigt stort inflytande. De voro

på engång ledare af och uttryck för det allmänna tän-

kesättet den tiden. I sina predikningar vidrörde de icke

blott åhörarnes enskilda , utan ock statens och samhälls-

klassernas allmänna lörhållanden. Sådant ansågs vara

deras rättighet, deras skyldighet. Det blef derföre i all-

mänhet väl taget; och var ofta ganska nyttigt, du det

nemligen med rent hjerta utfördes.

Några betydligare förändringar skedde ej. Man ar-

betade pä en ny kyrkolag och på närmare bestämning

af presternas löningssäll, hvilka ämnens behof af bättre

ordnande blef på alla sidor erkändl. Hvilka pastorat,

som voro regala, och hvilka konsistoriella , var ännu ej

fuUeligen bcstämdt. Ingen bland dessa frågor blef under

närvarande tiderymd afslutad.

Ett eget uppträde må anföras som bevis på pre-

sternas anhänglighet vid gamla bruk. Stora och prakt-

fulla ceremonier hörde till lidens vana. Både bisättnin-

*) Riksark. Radslag under Karl den elftes minorcnnitet.

Regeringens skäl i Okt. 1670 hvarföre rcligionsstadgar

ej kunnat stricte Lållas.
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gar och jordfärder liade, i synnerliet när det gällde stå-

lens liögsla äinhetsmiin, varil vidlvllign ocli kostsamma.

Tåget skulle vnndra genom flere <lc Mrnäinsta gatorna,

och innehöll någongång 150 presler och ända till 500
djeknar, hvilka sjungande gingo före hkct. Stundom kom
man rj förrän sent om qvälltn till kyrkan, sä all jord-

fästning och likpredikan masle ske vid ljus, under alle-

handa buller och oväsende. Bruket medförde förargelse,

kostnad och besvär. I sittande råd föreslog De la Gardie

dess afskadande, och mente, alt det vore nog, om blott

en prest och loH djeknar följde liket. Rådet biföll; men
prcslerskapet (det var under riksdagen 1668) blef niiss-

iiujdt och utfor mot förslaget ganska häftigt, såväl inom
sill slåiid , som från predikstolarna. Det just dä före-

fallande evangeliet om enkans son i Nain gaf tillfälle att

om jordfiirder anställa hvarjehanda betraktelser. Försla-

gets upphofsman De la Gardie blef rädd och begynte

vackla. Han nästan ångrade all hafva framkommit
med en sak, som väckte så ond blod. Vid närmare
eftersinnande tyckte han sjclf, att det vore hemskt blif-

va begrafven så snöpligt, som han föreslagit. Flere

tyckte likaledes; men Per Brahe deremot påstod, att

förslaget var godt, och att prestersknpet borde skrapas för

sin uppstudsighet. Rådet höll med detta stånd en öf-

verläggning. Biskop Emporagrius, presternas ombud,
påstod, alt jordfärd med sång vore en hufvudsak,

hvars ulclcmnande sktille väcka förargelse. Sången
uppstämdes för att påminna alla vid vägen boende

om deras dödlighet. Den, liksom många andra gamla
bruk, hade sin djupa betydelse, orh borde ej utan

största varsamhet afskoffas m. m. De la Gardie sökte

vederlägga honom och Per Bi.ilie sade: de länga jorde-

färderna äro bara fåfänghghct och ingen Gudstjenst.

Eller hvar slår i bibeln, all man med sorg och ned-

slagenhet i hjcrtal, likväl skall under piål och sjun-

gande släpa lik omkring galorna? Samtalet aflopp

likväl fruktlöst. De la Gardie och några af rådet voro

ganska tvtksannna ; men flertalet omfattade nicd beslut-
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siinliel fruslaget orli en röiorcliiiiiq i sädaii amin blef

ulfärdHfl *).

Tiden liadc niycT<cl qvar af vidsl<epclse ocli besyn-

nerliga åsigler. Eii kyrkoherde i St. Klarn i Slockliolin,

vid namn Hnmmarinus, blef afsalt från ämbetet endast

c!(;rföre, att han nicJ egen hand nedtagit en piga, som
liängl sig. Sådant ansågs nendigen uteslutande tillhöra

bödeln, och vara en förnedring, alldeles oförenlig ined

prestämbetet.

Under denna tiderymd inlrafTade de ryktbara trol-

lerierna. Inom (lere Europas länder yttrade sig nemli-

geti samtidigt en slags smittsam och besynnerlig själs-

sjukdom. Den angrep mest qvinnor och barn; men älven

iildre karlar och stundom till och med lärda och i öfrigt

fördomsfria män. Den bestod mest deruli, att man trod-

de sig hafva gång efter annan blifvit of satan på ett im-
dcrbart "sätt förd till dennes gästabud och der invigd till

hans ijenst. Man trodde sig hafva sett honom, mottagit

gäfvor och valfägnad af honom, med blodskrift försvurit

sig åt honom o. s. v. I Sverge utbröt farsoten i Mora
socken af Dalarne år 1668, och sträckte sig derifrån åt

Norrland och sedermera nedåt hufvudstaden och andra

rikets delar. Hundradetals personer bekände, huru de
blifvit af trollkäringar nattetid bortförda, farit på qvast-

käppar och ungsrakor genom skorstenen och luften till

Blåkulla; under vägen skaft malm af klockorna och silf-

ver af messhakarna; blifvit af satan tvungna att afsvärja

frälsaren, sönderrifva bibeln, stjäla och till Elåkulla ned-

föra mjölk och smör ; med flera den gamla vidskepelsens

orimliga och ofta löjliga inbillningar. Saken hade dock
en allvarlig och ganska märkvärdig sida. Ofvcr liundradc

personer blefvo på egen och andras bekännelse dömda
till döden och undergingo den ofta utan alt å!ertag;i sin

bekännelse. Ej blott okunnig allmoge, utan äfvcn lärda

män hade samma tro. En Eureuius, då för tiden lektor

•) nädnprot. i\. S och 7 Sept. 16G8. Biiliiarhusark. Riks-
diisrsacta 166« d. 27 Juli.
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vid Tlcrnösaticl» gymnasium oili sedeiiiiera prost I Xora,

påstod sig en gång hafva blifvil förd till Biåkulla, och

det icl<e i harndoinen ulan just i sin bästa ålder, och

mellan han var ledamot i sjelfva doml<apiilet. — Mest

beryktad var den händelse, då professorn i Uppsala Karl

Lundius och assessorn i Dorpts hofrält Anders Sliern-

höök. (son till den store rat(släraren), påstodo sig luidcr

en natt hafva båda pä en gång sett den omle anden

uppenbara sig för dem i rummet och det ej mindre än

Ivå serskilda gånger. Begge dessa herrar hade pii siii

tid stort anseende för lärdom och förstånd samt voro

just tillförordnade domare i troll-kommissionen. De upp-

satte och inlemnade till konungen en skriflelig berättelse

om hela synen , och man hörde Lundius sedermera ofta

under sina föreläsningar i Uppsala med ed bekräfta san-

ningen af densamma *).

Nästan hela lidehvarfvet trodde på dylika uppträ-

den, och riksrådet Sten Bjelke berättade i sittande råd,

nll i hans hus fanns en piga, som en gång varit af sa-

tan bortbytt, och att man pä hennes kropp kunde ännu

se märken efter den ondes tänder **). Blott få lyftade

sig öfver detta töcken. Sådana voro gamla Stiernhöök,

och teologie professorn i Uppsala Brunnerus sanil bisko-

pen i Westerås IVils Rudbeck, hvilka påstodo, alt det

var till största delen förvillelser och inbillningar. Så

trodde ock Per Brahe och rådde derföre till skonsamhet

och att ej göra myckel väsen af saken '**). Men det var

förgäfves. Undersökningarna fortgingo; den ena så kal-

lade Irollqvinnan efter den andra fördes till döden, och

hela riket fylldes af buller och oro. Andteligen efter

nio års dylika upptriidcn lyckades det, ehuru blott med
mycken möda, för den unge läkaren Urban Iljärne att

*) Denna ofta upprepade berättelse finnes första gången
införd i Svenska Bibiiot., andra delen pag. 16i. Nägon
äldre och tillförlitligare kulla liar fihfatlarcn ännu icke

kunnat upptäcka.
••) nädsprol. Juli 1669.

*'•) Mdsprot. d. 18 Maj samt Juli 1GC9.



visa, det de flesta, åiminstone i Stockliolm gjorda an-

klagelserna voro grundade på enfald, elakhet eller Le-

drSgeri. Nu blefvo några personer aH ältade, men icke

mer för trolleri ulan för illvilliga och mördande lögner.

Saken föll i förakt och löjlighet, och snart hörde man
ej mer talas om de förut så allmänna trollerierna. Far-

solen försvann näslan lika hastigt och hka obegripligt

,

som han uppkommit.

FEMTE KAPITLET.

VETTEXSKÅPERNAS TILLST.lXD.

De förnämsta tilldragelserna inom Teologiens verld

äro redan omtalade under föregående afdelningar om Jo-

hannes Matthias, Terserus och preslerskapet. Tidsandan

var med öfvervägande fart riglad åt detta håll och åt

Lutherska renlärighetens stränga bibehållande.

Inom Rällsläran företedde sig en stor och märkbar
förändrincr. Den bestod deruti, alt man från ensidigt

studerande af romerska lagen började sysselsätta sig med
äfven de germaniska och fosterländska författningarna.

Härom hafva vi redan talat under afdelningarna Klas

Rål.-imb och Johan Stiernhöök, hvilka herrar, i synner-

het den siste, voro förnämsta ledarne af denna rörelse.

1 sammanhang dermed utgåfvos ock flere ai rikets gamla

lagar.

Redan länge hade man yrkat nödvSndigheten af en

ny, för tidsförhållandet mer passande lagbok. Äfven nu
förnyade stånden och det flere gånger sin anhållan der-

om. En ny sjölag blef också författad och påbuden
,

nrh ett utskott valdes alt likaledes upprätta en ny lands-

lag, men den hann ej sluta sitt arbete *).

I afseende på Läkarekonsten märkes, att i Uppsala

blef en ordentlig anatomisal för första gången öppnad

') Fådsprot. d. % Juni 166».

Fryxellf Ber. XIV. ^
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och i Slockli' Im inrältades det så lallaJe Collegium mr-

dicorum (numera Sundlietskollegiiim). Dess stiftare och

förste oirlförande var den store läkaren Du Rielz.

I Filosofien limadc ingen förändring och man följde

nästan uteslutande de aristoteliska lärorna.

I Nalurkunnighelen herrskade nijckel mörker och

vidskepelse, serdcies i afseende på sljerntyderict. Mån-
ga, äfven högt uppsatta personer, antogo stjernornas och

i synnerhet kometernas inflytande pä jordiska förliålian-

den; och i almanachorna insattes en mängd dylika spå

domar. Författaine sjelfva trodde dock ej alllid derpå.

Jag inför, sade Spole, dylikt kram lill allmogens för-

lustelse, och emfdan den eljest icke köper almanackor'

na. — An underligare profetior hördes. Den lärde Sve-

nonius, Gezelii och Terseri ovän, spådde krig derföre,

alt verlden förs^ndade sig medelst bruk af vida byxor.

Hvad Olof Iludbeck gjorde iöv Örtkunskapen, skall

framdeles omlalas.

I Matematiken arbetades föga och utan scrdeles

framgång.

Historien, i synnerhet den svenska, fick ell lysande

tidchvarf genom den i både häfdeforskning och rällslära

uppkomna fosterländska rigtoing, som utmärkte denna

liderjmd.

I spetsen för densamma står Magnus Gabriel De la

Gardie, som älskare, ledare, beskyddare. Ilau var af

utländsk ätt, men mer än någon svensk har denne herre

älskat och främjat den svenska häfdaforsknirigen i alla

dess riglningar. I afdelningen om honom hafva vi redan

omtalat, huru han under sin allmagtstid 1G66 inrättade

anliqvitets kollegium , hvilket för vår historia verkat ut-

märkt mycket godt, i synnerhet de föista uren och me-
dan det stod under De la Gardies egen ledning. Man
började samla och granska handskrifter, runristningar,

f<Ä-nsaker och minnesmärken. Något större historiskt ar-

bete blef hkväl icke frauibragt.

Under Gustaf Adolfs och Karl Gustafs fdnor och

under Oxensljernas ledning, liado Svcrge vunnit en ära,

J
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livars strålar sprldde sig öfver lielr» Europa. Ilänftitda

deraf, ville Sverges lärda gjuta samma glans också öfver

dess forntid; och nian sökte bevisa både för sig och för

andra, att fäderneslandet och dess språk var Sidie, och

tidigare odladt än något af de andra europeiska. Denna
sals blef sedermera af allmänna tänkesättet så anlagen,

att den, som talade deremot , stod i fara att anses som
mindre god fosterlandsvän. Dock, märkeligt nog utsåd-

des just på samma gång det första ännu omärkbara fröet

till den forskning, som skulle göra slut på en sädan

svensk ålderdoms-förtjusning. En student vid namn liug-

man skickades alt från Island hämta en hop handskrif-

ter rörande nordens äldsla historia. De hemkommo och

böljade läsas, besinnas, bearbetas; och förberedde längre

fram en fullkomlig omskapning af den äldre svenska hi-

storien.

SpråkvcllensJiapcn var ej synnerligt högt drifven.

Tyskan lärde man sig genom öfning, nästan blott som
en mundarl af svenskan. Fransyska språket var så litet

utmärkt och ulbrcdt, alt då elt fransyskt bref en gäng

kom till biskop Emporagrius i Strengnäs, kunde hvaikcii

han eller någon annan i hela staden öfversätta det, ulan

det måste för sådant ändamål skickas till Stockholm.

Italienskan hade haft sin blomstring. Dess vitterhet blef

derföie läst: men blott af de förnämsta och mest bildade.

Engelskan var nära okänd. Latinet deremot lästes i alla

skolor. Ofningen deri var likväl ännu icke så högt drif-

ven som sedermera. Grekiska språkets kännedom blef

imder dessa tid^kiflen ganska mycket upparbetad, i jemn-

förelse mot förut. En professor Ausius i Uppsala (16il

— 16o9), samt den förut omtalade biskop Gezelius i Abo
anses som grundläggaie af grekiska språkets allmännare

och högre studium, den ena på vestra, den andra på
östra sidan baltiska hafvet. För modersmålels renhet och

hyfsning ifrades och talades mycket, men gjordes mindre.

Sljernhjelms arbeten voro det förnämsta. Men både läida

och förnäma fortforo alt i tal och skrift inblanda en

mängd främmande ord och talesätt.
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För 6fi igt h:<åe språlvettensVnporna såsom sådana

elt jcmnförelsevis mindre anseende. De värderades mest

son» medel att inliemta andra ämnen, och troddes der-

före cgenteligen tillhöra de förberedande skolorna. Vet-

tenskaperna, i synnerhet teologi och dialektik, ansågos

af tidsandan utgöra den egenteliga lärdomen och slå på
spetsen af lidehxarfvets bildning. Dit syftade derföre en

hvar ; och för alt hinna dit så snart som möjligt, skyn-

dade man ifi ån de förberedande språkstudierna. De, som

syssclsalle sig med dessa, betraktades nästan som skol-

gossar och helsades med spenamnet verbales, d. v. s. glos-

karlar ; i molsats mot de höglärda herrar, som syssel-

satte sig med sjelfva vetenskaperna. Derföre klagades

allmänt öfver bristande förmåga att väl tala och skrifva

latinska språket; och i det grekiska hade man förut med
få undantag vid högskolorna läst endast nya testamentet.

1 sammanhang härmed såg man ofta eloqvenlise profes-

sorer söka sig öfver till teologiska fak allelen för att få

sysselsälla sig med de ämnen, som tiden ansåg vara de

högsta och vigtigaste.

Skaldelionslen i Sverge hade sin morgonrodnad med
Sljernhjelm. Dess dager dröjde ännu. Sljernhjelms sam-

tida och närmaste eflerföljme frambragte för det mesla

endast obetydliga tillfällighctsrim och gyckicrier. Att

skaldekonsten skulle lyfta sig til! något högre och herr-

ligare, anades blott af få. Sjelfva yrket och dess idkarc

blefvo derföre af sin samtid föga ansedda. Åtskilliga af

dem bidrogo genom eget uppförande dertill.

Afven för de Bildande konslrrna började en ny
dager gry, och Ehienstrahl var dess första och ärorikaste

morgonslråle. Kristinas konstsamlingar och kärlek för dy-

lika ämnen; kännedomen om främmande samlingar, mer
allmänt vunnen under utländska resor; slutcligen den hö-

gre bildning, som de nya läroverken utspridde; se der

de orsaker, som förberedde denna jordmån, hvarur nu,

under fridens och De la Gardies hägn, den sköna kon-

stens vårblommor började uppskjuta pa Sverges förut

frusna mark. De la Gardie prydde landet med nybyggda
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kyrkor och borgar. Tessiii, stamfadern, uppförde Droll-

ningliolins sloll och grundlade Kalinare donikyika, en

bland de skönaste i norden; Dahlberg förevigade med
grafstickehi sin hjeltes och välgörares, den tappre Karl

Gustafs bragiler; och vid Mälarens stränder blcfvo slollci»

af Ehrenslrahl prydda med arbeten, som ännu väcka

eftervei Idens beundran.

Tonkonstens tillstånd känner man föga. Den äl-

skades dock mycket af den tidens utmärktare män, en

Sljcrnhjelm, Terserus, Olof Rudbeck med flere.

Svenska boksamlingarna hade genom krigens bjlen

blifvit mycket förökade; men genom villervallan af sam-

ma krig .också mycket vanvårdade. Yid Karl Gustafs

död låg del kungliga biblioteket i Stockholm alldeles för

vrak, utsatt för regn och snö. Förmyndare-regeringen

skaffade genast bättre rum och förordnade Gripenhjelm

till dess värdare. En stockholms-prest vid namn Sparman
dilskänkle sin då för liden ovanligt stora boksamling, be-

stående af 1000 band. Den i lärda forskningar iLfvandc

biskopen Johannes Matthise hade ett bokförråd, hvilket

ansågs för sin tid ganska slort. Det utgjordes af 116
foliantcr, 5S qvarler och 51 octaver. Man kan deraf

dömma till de andra bokförråden och deras utseende.

De första lidningar i Sverige började ulgifvas 1G06;

men bestodo endast af spridda blad, innehållande berät-

telser om märkvärdigare krigshändelser m. m., nära nog

i likhet med öfriga konglltia kungörelser orh palenter.

Sä fortgick det ända till 164o, då Ordinarie Post-Tij-

dcnder började utgifvas. Dessa fortsattes äfven under

närvarande lidcrymd och berättade de allmännaste utri-

kes nyheterna. Man finner, att regeringarna både nu

och tillförene undanhöllo de främmande tidningsblad,

som medförde misshagliga underrättelser.

Tryckfrihet fanns ej och hade ej funnits i Svcrgi-.

Gustaf Wasa indrog cgenmägligl del boktryckeri, soui

bi.'>kop Brask anlade till att försvara katolska läran, och

Olaus Petri måste i sin svenska hiiloiia ändra några för

koiiungeu misshagliga ställen. Samma personliga gransk-
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Tiingsrält nlöfvaJe Johan den tredje och lilcaså Gustaf

den aiulrc Adolf. För att bibehålla grannsämjan med
Dannemarli, Sverges då för liden mest fruktade granne,

befallte han ändra eller borttaga åtsl\ilHga liårda omdö-

men öfvcr nämnde niagt, hvilka förekommo i Petreji

krönika och i en svensk students verser. Likaså förforo

också de sednare regeringarna. — Detla var dock en mer

ptTSonlig och af konungen ulöfvad censur, än en egentlig

inrättning för samma ändamål. IVågon dylik känna vi

ej löre den af Karl den tionde vidtagna i förra delen

omnämnda. De synkrelistiika stridigheterna mot Terserus

och Johannes !\Iatthiffi föranledde än strängare ålgerder.

Ccnsurniagten, hvilken Karl Gustaf anförtrott åt bisko-

parna, öfvei fljttades nu på kanslistyrelsen. Det skedde

1662 och förnyades följande året, då man äfven lät ur

kongliga biblioteket borttaga och uppbränna alla nidskrif-

ter och sådana, som åstadkommo förargelse i stället för

nytta. Ar 1667 kunpjordes en utvidgning af Karl den

tiondes religionssladga , förnämligast syftande mot katol-

ska eller kalvinska lärors insmugglande. För detla ända-

mål förböd man resande svenskar att begagna undervis-

ningen vid sådana utrikes högskolor, hvilkas lutherska

renlärighet misstänktes. Likaledes var det i Stockholm

\'öv svenskar vid strängt strafT förbjudet att bevista den

katolska eller kalvinska gudstjenst, som var cnskildt tillå-

ten hos de främmande ministrarna. Sluteligen förböds

alt införa sådana böcker, som innehöllo kälterska läror

eller smädelser mot främmande konungar och stater,

el/cr och lastfuUa lärdomar och cfterdömen, hvaraf
synd och oreda följa kunde.

Denna censur användes visserligen någon gång på
politiska ämnen; men förnämligast till bevarande af den

lutherska renlärigheten och således i öfverensslämmelse

med rådande tidsanda. Derföre, och emedan begreppen

om upplysning och yttranderätt voro helt annorlunda än

nu, — derföre var det, som samma tidsanda villigt un-

derkastade sig dessa band. Ständerna gillade regeringens

ofvannäninde åtgcrdcr. De gingo till och med &n längre



151

och förklarade sin önskan , a(t de, som st^sselsalle sig

med leologislia ämnen och gjorde sig misslänhta för
muulre renläriga satser; till och med de, mol hvilka

ingenting annat förekommit, än alt de hcvislul miss-

länhla främmande högskolor, — ständerna begärde, alt

alla dessa skulle först varnas och, der det icke hjelple,

ransakas ; och så framl de då icke befinnas stadiga i

vår rena och rätta trosbekännelse, all de då blifva

såsom fäderneslandets fredsförslörarc lagliijon dömda
och afstraffade.

SJETTE KAPITLET.

OM UNDERYISMNGSYERKEN.

En stor förljenst tillkommer i delta hänseende för-

myndare-regeringen, nemligen anläggandet af högskolan i

Lund. Närande stad har troligen det äldsta undervis-

ningsverk på nordiska halfön. Det grundlades af Knut
drn helige för utbredande af kristna läran och hade till

anslag i början endast tvä mark. Delta ökades snart till

sex mark, pu det äfven de falliga skulle erhålla under-

visning. En längre fram Icfvande eikebiskop, vid namn
Jakob Erlandsson, begåfvadc skolan så rikeligen med hem-
man, räntor och penningar, alt den mjckel förkofrades.

En mängd andra skänker kommo derlill, så att Lunds

skola sluteligen förvandlades till elt slags universitet.

Delta råkade sedermera i förfall, dels derigenom, att i

det närbelägna Köpenhamn bicf 1579 inrättad en aka-

demi, som drog till sig lärare och lärjungar; dels genom

den upplösning, som reformationen förjmlcddc af de lä-

roverk , hvilka under katolska tiden blomstrat vid dom-
kyrkorna. Reformationen medförde veikUgcn i hela nor-

den ett tills vidare återskridande i kunskaper och odling.

Det var Gnslaf Adolf och Axel Oxenstjcrna, som med
sina nya hlroverk återigen framryckte svenska folket på
vcUenskapernas bana.



I I.uinl lajins cflcr leloiinalioiicn endast dl slag»

gymnasidiii qvar. Kedan i förra deleu liafva vi omtalat,

huru man efter Skånes eiölring tänkte på en högskola

för södra Svcrge. De aflrädda landskapen anhöllo flere

gånger dcrom. Uppsala motarbetade inrällningen såsom

en i framliden farlig rncdiädare; men De la Gardie sva-

rade professorerna: läsni vä!, mina herrar, så fån i

tillräckligt med åhörare ändå *). Brahe ville hafva

högskolan lill Jönköping **), ly det var södra Svcrges

medelpunhf, sade lian (det var ock medelpunkten a( hans

eget grefskap). Alen nian st;'dnade med sitt val vid Lund,

der sedan katolska tiden hjggnader och rika prebendcn

snmt anslag voro alt tillgå. Akademien skulle kallas Ca-

rolina lill minne af den regerande konungen, och den

Llef år 1G68 hiiglidligcn öppnad.

Dorpts höi^skola var helt ocli hållet uj)plÖ3t scdau

>\,s:i.iina IGSC inlrgo denna stad. De kringliggande land-

skapen bcgäide filer krigels slut, all akademien skulle

alcr öppnas, men i Pernau, såsom varande mera Irypgadl

oi II välbelägct. I rådet önskade man dock förblifva vid

Dorpl ***). Men år 1667 afbrann en stor del af denna

siad. Nu förnjade lilB.indningarna sin anhållan om aka-

tleniicns förlfiggandc till Pernau och erbödo bidrag der-

lill •}•). Deras begäian bicf denna gången bifallen, och

man började i Pernau uppföra akademiska byggnader,

fch kom så långt, alt sjellva lärohuset redan var färdigt

i;ll liicknin^
"J-J").

Det hann likväl icke under fömiyn-

('arcregeiint;en öppnas till verksamhet, — Srfken var dock

\iglig. Urij.a csl- och liffländska adelsmän böljade, i brist

:rf annat, besöka sill närrnsla universitet, nemligen det i

Wilna, Inarest sinnena vändes från Sveige oeh den lu-

therska läian lill Polen och den katolska }-•{-}•).

*) liädsprol. ti. 17 Ort lUG.
'•) JtådspVdt. d. 25 Juni lGf.6.

••) Jiidsiirol. d. 25 Oct. 166ä.

v) liädsiirut. d. 2.^5 Jlars l(i66.

•i t) Il(id.sprot. d. 13 Keur 1671.

-;•;•;-) Mdsprvl. d. 8 ftlai* 1672.
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Del är 1640 i Stockbolin inrältade g3n)nasium eller

så] kalliide kollegium råkade mer och mer i Ingervall.

Vi känna ej orsaken. De la Gardie sökle vidmagtliålla

inrältningen orh erböd till lärosal ett nim i sitt rget

1 US *). Erkebiskopen ville bafva detta pjmnnsiinn fljttadt

till Uppsala; men gefleboarne lofvade uppföra dertill nö-

diga byggnader, i händelse de finge läroverket till sig.

Anbudet mottogs och Stockholms gvmnasium bIcfärlGGö
flytladt till Gefle.

SJUNDE KAPITLET.

OM ÄMBETSVERKEN OCH ÄMBETSMÄNNEN.

De af drottning Krislinas förmyndare först inrättade

li&ndels- och bergs-kollegierna blefvo under denna tide-

rynid ytterligare utbildade och ordnade. För öfrigt sked-

de i hänseende till ämbetsverken inga synnerliga förän-

dringar.

Vid 1660 års riksdag blef chartae sigillaloe afgiften

först införd, Afsigten var alt dcrigenom öka stålens in-

komster. Vid riksdagen 166>1 blef hon på ständernas

begäran åteiigen afskafFad. Bondeska partiet sade, alt

De la Gardie understödde ropet mot denna inrättning,

för all dcrigenom vinna anhängare.

Förmyndare-styrelsen utfärdade många och deribland

åtskilliga ganska nyttiga förordningar, t. ex. tjenslehjons-

sladga, förmyndare-ordning, förhållningsbref för borgmä-
stare, sjölag, redare- och sjöförsSkringsstadga, vexelslad-

ga , duellsplakat , förordningar om mynt, jagt , skjuts,

skrän, jernvräkeri m. m. Ilegeringen ådagalade i dessa

liänseenden mycken verksamhet.

Men lagar, som ej ordentligen skipas, äro onyttiga,

stundom skadliga, och ingifva lörakt för Ing och vana

*) RådsproL d. 21 och 27 Nov. 1667.



vill olyf1n.'id. Svcrgcs förra rfgeiir.gar liadc liilruliniian

myckel fcl;it , och ät iil<sförinyi)darna cfleilemnal elt svårt

iuf. Under Kristinas fjra sista år och under hela Kail
Gustafs styrelse, hade bland annat äfven lagskipningen

Iilifvit i så hög grad försummad, att man beliöfde tre

års lid, innan alla qvarliggarde oafgjorda mål kunde
liinna afslulas*), och riksförmyndarne n)åsle, just med
anlothiirg häral, iilfäida en serskild revisions-stadga.

(jrai)skningon af rikets och länens räkenskaper hade li-

kaledes Llifvil i hög grad försummad. Ar 1663 grep

man »ned mera allvar den saken an. Då befanns, alt

.sedan Kristinas och Karl Gustafs tid^r voro ej mindre än

SOO räkenskapsböcker ogranskade. Man förordnade den

drifligc Eldstjerna till verket, men ähcn han kunde ej

medhinna mer an ungefär hälften Granskningen hann
ej slutas förr, an långt fram (1687) under Karl den elf-

les cgpn regering **). Tilf bättre och noggrannare ord-

ning blef är 1666 en slags förberedelse till kammarrätten

gjord.

Kiksförmyndarne voro visserligen icke alldeles så för-

sumliga, som båda de föregående styrelserna; dock för-

ijena äfven de ett skarpt tadel, så i dclla som många

liänseendc. Ar efter år togo de vid stora högtider allt

längre cch längre tjenstledighet , så alt lill exempel de

sista åren jullofvet ulsträckles ända till sju veckors tid,

imdcr hvilken alla ärenden hvilade. Likaså gjordes med
påsk-, pingst-, midsommars och michcimesso-lofven; så

alt under loppet af t. ex. 1670 gingo sådana ijenstehvi-

lor, julen oberäknad, till ett par månader***).

Den tystlåtenhet, som förr så ärofullt ulmSrkleSvea

rikes råd, var nu helt och hållet försvunnen. Hvad som

talades vid rådshordtt , var bekant, inom några d.igar i

*) Bådsprol. d. 16 Juni iGGO. Vev Bralics ord. Jfr Riks-

förmyndaines berättelse, pa^. -iC
*•) Palmsköld. N o .-5. T. XI. p. 1.

"*) Se liädsprol. för beia denna lid.



hufvudsladen, inom några veckor i både Paris och Kö-
penhamn.

Sammanhang och ihärdighet ulmiirklc ej och kunde

ej gerna utmärka denna stjrelse. Dess förnämsta ledare

voro ej i någon högre grad utrustade med sådana egen-

skaper. De omvexlade dessutom så ofta med hvarandra,

att ingen sfininianhängande plan var möjlig. Styrelsen

blef i allo elt rör, som drefs hit och dit af vinden.

Egennytta och missliusliålluing var ett annat (cl.

Fåfängt höjde Gustaf Bonde och Juhan Gyllcnstjerna drr-

emot sina varnande stämmor; fåfängt talade dercmol det

herrliga föredömet af Axel Oxensljernas statsförvaltning.

Egennyttan talade än liögre. Vi hafva beiällat De la

Gardies och Wrangels tilltag, samt liuru Ujclke-partict

uppdref riksrädslörierna. När efterräkningens tid åtta år

derefler kom, ville molpartict, med slöd af offcnleliga

handlingar visa, att riksförmjindarne och riksråden Itade

imder tiden från 1660 till 1672, ål sig tillerkänt och

på åtskilliga sätt af staten uppburit 945,^68 daler silf-

vermynt, utöfver bvad dem 1/igligcn tillkom. Räkningen

är visserligen uppgjord af fiender samt af De la Gardie

jäfvad , men kan likväl icke frånkännas m3(ket vitsord.

Ännu återstår den mörkaste sidan i förmyndarerege-

ringens skuldregister. Det var nemligen under denna tid,

som svenska rådshcrrar började all af utrikes hof mot-

taga, som man kallade det, väugåfvor ; mulor Sr lätta

namnet. De främmande sändebuden beskrifva förliållandct

med dess verkliga, kanske alltför mörka färger. Här i

Svcrge, yttrade den ene, är staten fattig ; och utan un-

derhållspengar och mulor linnes ingenting, ty härstädes

är pennihgen allsmäglig. En annan skrifvcr: här fin-

nas herrar, tom hafva 60 till 70,000 riksdalers årlig

inkomst; men hvilka genom sill fursleliga lefnadssält

hehöfva än mera. Andra förnäma hafva inga inkom-

ster, men vilja lefva på santma sätt. Alla dessa längta

efter krigsbyten, och mest efter gåfror från vtrikee

bundsförvandlcr. Genom att utdela 20jC00 riksdaler

bland sådana enskilda riksråd kan derförc mer vinnas,
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6)1 yrnom att lemna slätat 200,000 ritisdafcr i under-

hålhpcvnhignr. — De summor, som utdelades, och hvilka

prr oticr, som mottögo dem, kunna Snnu icke beslämdt

uppgifvas. Men de utrikes i Stockholm varnnde sände-

buden tala om slika hcirars skamliga mutbarhel med af-

sky och förvåning. Alan var ej van att finna sådana

män och sådana ISnkcsält vid svenska rådsbordel. Det

lörnedrande missbruket I rirjade först i någon större grad

omkring 1667 och 166J5, när Ludvig den fjortondes er-

öfringsplancr och den mol honom rigtade trippelallian«!en

satte europeiska statskonsten i rörelse orh gjorde Svergcs

biträde sä serdeles eftersökt.

Dessa olyckliga förliållandcn, jemnlc styrelsens slapp-

hel, vankelmod och ombyllighet alstrade inom alla sam-

hnllsklasser ett högt iitlaladt förakt för styrelsen sjelf,

antingen den da fördes af en Bjelke eller en Dela Gardic.

Från 1667 fortgick äfven mellan dessa herrar en oupp-
höilig träta, ständigt växande i bitterhet och tid efter

annan föranledande skiiftvcxlingar, ja nästan ordenlcliga

rättegångar vid sjelfva rådsbordet *). Sådana föreföllo ock

emellan Knut Kurck och Sten Bjelke"), mellan Klas

Tott och Erik Fleming *'*) med flere; och under de två

sista åren äro prolokollerna esomoftast afbrulna för riks-

rådernas personliga tillmålen skull. De kunde ej styra

sig sjelfva, än mindre andra. Alt med kraft näpsa dén

obillige krångelmakaren eller djerfve lagbrytaren — der-

till kunde de aldrig förmå sig; minst om det var en

någorlunda uppsatt man; och aldrig, om det var n.ngon

af deras medbröder. I dess ställe arbetades hela måna>
der, ja år ^ med sammanjemkningar, förlikningsförslag samt

afprulningar på fällda domar m. m., hvarigenom den

oskyldige måste fortfarande sakna upprättelse, men för-

brytaren deremot fick gå ostraffad och med växande

•) Rådsprol. d. 12 Mars 1672 och d. 5 Juni 1671. Jfr.

RiUsark. svenske mäns bref. Te la Gardies försvarsskrift

mot Sten IJjelke 1671 med flere.

*') Båcisprof. d. 14 Dec. 1670.
**') Bådsprot. d. S Sepl. och 3 Oct. 1671.
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fräcklief. Märkvärdigast bland många dylika är Ivlslen

emellan Wrangel och Curt Königsmarck *), mellan Gustaf

Kurck och superinlcndenten Oldekop**), mellan Axel

Sparre och Fl^gge***), mellan Koskull och Anders Lilje-

hök f ) ni. fl. Aldraulmärklast för sådana rältegångar

Toro de tre herrarna Guslaf Adam Baner, Anton Slcin-

Lcrg och den tredje och värsta krångelmakaren, hertig

Adolf Johan. Vi skulle kunna fylla flera sidor genom
att anföra endast siffrorna af de dagar, på hvilka det ta-

las om dessa herrars rättegångar; för det mesta följder

af dems egen obillighel och trätlystnad. En Gustaf Adolf,

en Axel Oxrnstjcriia, en Karl Gustaf, och ej mindst en

Kristina skulle ledau första eller andra gången slagit dy-

lika personer på fingrarna, och del så kraftigt, att de

ej mer vågat sticka dem fram. Nu icke sa. Sällan, nä-

stan aldrig blefvo de med allvar bestraffade. Exemplet

lockade till efterföljd och med handläggning af dylika

föraktliga enskildheter, bicf rådets verksamhet neddragen,

dess anseende nedsatt, dess tid förspilld. Om man sam-

manräknar allt, livad i rådsprotokollerna finnes i sådant

hänseende antecknadt om Adolf Johan, Anton Steinbcrg,

Bingt Skytlc, Dulle Baneren m. fl. samt trätorna mellan

Sparren och Flyggen, Kurck och Oldekop o. s. v., så

torde det utgöra sjetle- eller kanske femtedelen af hela

innehållet.

En regering, som sjelf begick så många och svåra

fel, och deijemnte visade så mycken svaghet, kunde na-

turligtvis ej hiilla ämbetsmän och undersåtare i ordning.

Man träffar öfverallt klagande bevis derom, till exempel

att landshöfdingar långa tider aflägsnade sig ur sina län;

att häradshöfdingar helt och hållet bodde utom sina dom-
sagor; alt häradshöfdingar och fogdar tillsammans delade

och behöllo de sakören, som borde afläggas till häradels

*) Rådsprot. Nov. 1670, d. 7 Mars 1671.
**) Rådsprot d. S.'? Febr. 1672 m m.

***) Rådsprot. d. 16 Juli 1672 m. fl.

i) Rådsprot. d. 11 Sept. 1672. m. m.
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bchof; alt fogdar förest refvo, hvjlka riksdagsmän bön-
derna borde viilja; alt fogdarna dolde för allmogen de
riksd.igsbeslul , som voro för fogdarna menliga; att bön-
derna vid utskrifningarna och vid kronoliondens erläg-

gande gjorde oerhörda bedrägerier o. s. v. — I anseende

lill den slappa lagskipningen togo äfvcn tjufnader, roffe-

rier och mord öfverhanden; till och med på Stockholms
galor. Inom en vecka år 166S skedde der fyra mord.
Alan ökade vakterna och vidtog åtskilliga andra anstalter,

men förgäfves. Blodiga nppliäden hörde till ordningen

om ej för dagen, åtminstone för veckan eller månaden,
och så hela tiden igenom *'.

Riksförmyndarne voro ganska försumliga, när det

var fråga om att hålla vederbörande ämbetsmän lill full-

görande af deras skvldighelcr; men deremot mycket ni-

tiska, dä det gällde att öka ämbetsmännernas antal och

aflöning. Efterräkningen blef dem i delta hänseende gan-

ska svår. Karl den elfte utgick från den af Gustaf Bomle

för 1662 uppgjorda stalsrcglei ingen, och antog, alt alla

sedan dess tillkomna tjenster eller löneförhöjningar voro

obehöfliga och olagliga. Man påstod, all enligt sådan

beräkning hade riksförmyndarne onödigtvis utgifvit öfver

sexhundrade tusen eller efter en annan och troligare be-

räkning omkring Ivä millioner, allt daler silfvermynt **j.

') Rädsprol. d. 16 Aug 1661, d. 16 Scpt. 1662, d. 4 Juli

och 1 Dec. 166S, d. 28 Maj 1666, d. 8 Dcc. 1671.
**) I Kammar-koljcgii arkiv finnes en: General-sluträkning

öfvcr statens förhöjning frän 1663 lill och med 1672,
af följande utseende;

Tiilökta tjenster utöfver 1662 års siat . . . 1,688,644.

Au^mentcr pä löner, pensioner, pratialcr . . 457,822.

Intresse pä Augnicnler 112,822.

Summa daler silfvermynt 2,239,288.

Delta skulle godtgöras staten på följande salt:

Afkorlningar 1,6.^.'>,721.

I;lcd\ig Eleonoras andel i bristen .... 189,2/i7.

Återstoden af bri>tcii, som bonle af de öfripa

riksfoimyndarna betalas 414,320.

Summa daler silfvermjnt 2,239,288.
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ÄTTONDE KAPITLET.

OM KRIGSHÄREN.

Svensla landthärcn utgjorde vid pass 14 eller 16,000
man lill häst och 58,000 till fot. Den fick någon till-

ökning genom de regementer, som upprättades i sist er-

öfrade landskap. Till densamma hörde äfven åtskilliga

sä kallade koloni-kompagnier, hvilka tjckas hafva utgjort

ett slags plantskolor för blifvande soldater, i likhet med
nutidens ryska koloni-regementer *). Denna här hade

varit Karl Gustafs ögonsten och skötebarn. Den blef af

föl uiyndareregeringen vanvårdad, i synnerhet genom den
slappliel, den brist på eftersyn och eftertryck, hvilken i

detta likasom i många andra hänseenden utmärkte dess

förvaltning. Kaptenerna drogo oskälig vinst genom alt

låta en mängd numror slå obesatta. An större, än blo-

digare vinning roffades af förläggrarna ; det vill säga af

de köpmän och bokhållare, som åtagit sig alt med kläder

och föda förse garnisonerna. Dessa herrar bestulo både

kronan och soldnlen. Olaliga klagomål öfver sådant miss-

bruk förekomma. Men några allvarliga ålgerder till de-

ras afskafFande förekomma icke **).

Denna räkning, den saknar underskrin, är måhända
uppgjord af Reduktionskollegium. Men i De la Gardiska
arlvivel Del. 10, sid. 499, finnes ett af De la Gardic ur
Stora Inqvisitions Commissions estrader gjordt samman-
drag, enligt hvilkct förmyndareregeringen skulle utöfver

1662 års stat ha utbetalt 5,938,583 (förmodligen daler

silfvermynt). — I Blå boken siigcs alt staten blifvit fräa

1662 tiil 1668 ökad till en summa af två och en half

tunna guld. det vill troligtvis säga 230,000 daler silfver-

mjnt. I Bålambska saml. Fol. No 165 finnes en jemn-
förelse der 1662 års utgiftsstat gick till 2,011,281: 3.,

men för 1668 till 2,259,700: 10. — Skilnaden dem emel-

lan, 248,418: 12, öfverensstämmcr i det närmaste med
den föregående ur IJIä boken hcmtade uppgiften; och

torde bland dessa sifTcrtal vara det pålitligaste

•) Radsprol. d 6 Aug. 1668, d. 14 Maj 1673 och flercstä-

dcs. Jemnför Lönb. handl. XV. 10.
*•) Eådsprot. d. 16 Sept. 1662 och d. 14 Aug. 1671.
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Följderna liHrjjf visade sig snart. Besättningen i Riga

kastade sina gevär och ville ej återtaga dem, förrän sol-

den blifvit utbetald*). Garnisonen i "NVismar liöll på nit

dö af sväll**); likaså i LifHand ***); ja nästan öfvcr liela

riket •{-). En stor mängd soldater oinkommo verkligen af

vanvårdnad och i ordels egentligaste bemärkelse af hun-

ger. Gustaf Kurck sade i sittande råd, att af landtre-

gementerna hade under nu varande fred så mycket sol-

dater dödt af svält, att de ulgjorde nära hälften af dem,

som fallit i sista polska fejden
-{-J-).

— Också spordes öf-

verallt stor motvilja för krigstjenslen. Garnisonssoldatcr-

na rymde flocktals eller gjorde små upplopp; och när i

Finnland t. ex. 100 knektar blifvit utikrifna, hände, alt

70 deraf flydde under vägen till mönslringsplatsen "hi"7'.

Så bcskrifves tillståndet, och det icke af något mot-

parti, utan af regeringens egna medlemmar. Dessutom

\oro fästningarna lörfallna och landet uppfylldl af lön-

lösa, sedan sista kriget afskedadc officerare. Mau räk-

nade ej mindre än 54 sådana öfverstar, hvilka åtnjölo

understöd.

Krigsstjrkan led ock ganska mjckcl genom den stora

mängd hemman, som medelst gåfvor, köp eller förpant-

ning öfvergick (Vän krono e''er skatte till frälse, och

hvilkn således i knektutskrifningen deltogo endast till häJf-

ten mot förut. Likaså hnde en mängd till soldaternas

underhäll anslagna lägenheter, så väl i Sverge som i syn-

nerhet i Finnland, blifvit dels borlgifna ål, dels bort-

roffade af älskilliga personer, så frälse som ofrälse. Kro-

nans förlii:>t på knektar gick på sådant sätt ända der-

hän, att man vid utskriiningarne nu för tiden endast fick

•) nådsprot. d. 14 Pcc. 1G6S.

•*) Rådsprot. d. 7 Dec. 1667.

**•) nådsprot. (\. 11 Juli 1672.

f ) Riddarhusarktv. Riksdagsacta 1672.

ff) Troligen en öfverdrift.

fH) nådsprot. d. 10 Dec. 1S70.
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fn licdjedel, af livad boin uiidrr Guslaf Adolfs lid cr-

liölls*).

NIONDE KAPITLET.

OM FLOTTAN.

Den var vid KhiI Gustafs död hade fönninskad ocli

liäidl medlaren. Förinyndareregeriiij^eii började get)asl

dess isländaältaiide ocli flera nja lailjg byggdes. Med-
len svarade likväl icke niol beliofvct. Vid 1664 års riks-

dag föreslog regeringen, det ständerna skulle åtaga sig

•) nåilsprol. d. 10 Dec. 1670, d. 5 Aug., d. 6 Ocl. (5ch 6
Dec. 1672. — Förhållandet synes bäst af nedanstående
summor på de knektar, som vid anställda utskrifningar

erliöilos, nästan alltid med den beräkning, alt krono
eller skatte gårvo mot frälse dubbelt antal knektar, an-

lingen då ulskrifningcn gick efter mantal eller hemmantal.

År 1620, efter mantal (men Wiborgs och N) slotts län,

ungefär 700 man, ej inräknade) gaf . . 8298 man.
Likaså ungefär de flesta åren omkring den
tiden.

Ar 1637 efter mantal, hela Sverge och Finn-
land 6363 »

Ar 1641 efter mantal, hela Sverge och Finn-
land (undantagande Slrömsholms, Ulfsun-

da, Svartsjö län) 4870 »

År 1642 första gången efter gårdstal (samma
undantag som förut) 5123 »

Ar 1653 efter gårdstal (samma undantag som
förut samt Westerbolten) 259.'5 »

Ar 1661 (enligt De la Gardiska arkivet) . . 2066 »

År 1671 enligt Kam. ark. (samma undantag

som förut och Gottland) 2197 »

Detta utdrag är taget i Kammarkollcgn arkiv; der

bland rcduktionshandlingarna linnes ett utförligt cxlract
om knektcutskrifningarna för alla är. — 1 De la Gardi-
ska arkivet XII. 27. finnes ett annat näj:ot afvikandc

sammKndiag.
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all larK^skaJlS^is bekosta 12 örlogjfarljg. I böijnn ville

man icke vela bäraf, ulan ropade: ally om kronan vore

så fallig, alt dm ej förmådde bygga sina behöfliga

skepp, så borde den genast indraga alla de öfver/lö-

diga grefvc- och frihcrrcskaperna. Slutligen liil man
dock tala med sig, och beviljade en icke obeljdlig gcrd.

Med lijelp af denna blefvo än flere nybyggnader företag-

na, så all Karl den elfte vid sitl antriide till regeringen

hade en vacker mängd af (arlyg. Ar 1664 utgjorde de-

ras antal 48. Från 1660 till 1669 hade 12 nya blifvii

Vid utredningen deremot saknades ganska mycket

och folket var för del mesta hvarkcn öfvadl ej heller full-

taligt. Vid förvaltningen hade ock inrilal sig en mängd
missbruk, och inga ordentliga inventarier eller räkenska-

per fördes **). Värrsl var och mesl tadlades, alt de vid

amiralitelel anställde riksräderna företogo sig all till en-

skilda arbeten begagna flottans manskap, och likväl låta

detsamma af kionan underhållas. Riksamiralen Gustaf

Ollo Stenbock gick sjelf i spetsen for delta tadclvärda

missbruk. De andra följde exen)plel; äfven den eljcsl

så redbare Nils Brahe. ISär efterräkningens tid kom år

1682, återfordrades af dessa herrar eller af deras slerb-

hus, af Stenbock 25,866, Nils Brahe 21,768, Klas

Stjernskiöld 20,302 och Klas Bjelkensljerna 2,005 daler

sillvermynl.

Mycken oreda kom äfven deraf all, i synnerhet

under de scdtiare åren, aniiralitetel sällan rikligt utbe-

kom de åt delsamma anslagna summorna. Ar 1667 till

exempel gick bristen till 170,000 daler silfvermvnl. Deraf

föranleddes villervalla och nöd; och man klagade, att

iifvcn vid flottan myckel folk dog at vanvård, hunger och

nakenhet.

') nådsprot. cl, 17 Jlars 1669.
*") litlstirk. Omnigena Iliik. F.igersljernas och Dan. Tilas

d. 5 Febr. 1681 ar^jirna relation.
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För öfrigt var det hvarken rilsamiialen Stenhock,

ej heller sjömannen till yike Klas Sljernskiöld, som i

rådet talade och ifrade för flollans behofver. Nils Brahe,

eliuru sjelf ingen sjöman, var den, som städse med vär-

ma och allvar förde dess talan*).

TIONDE KAPITLET.

OM BORGERSKAP, HANDEL OCH NÄRINGAR.

Borgerskapets ställning blef icke i någon s\iincrlig

nion förändrad. Samma hinder, samma klagomål, sam-

ma fel förekomma nu som förut. I Stockholm funnos

378-1 gårdar, men deribland voro endast 846 skattskyl-

diga, de andra genom hvarjehanda privilegier fria. En
stor n)ängd författningar bicfvo utfärdade, hvaiigcisom

visserligen mycket godl uträttades och många förhållan-

den ordnades. Styrelsens slapphet vid skipandet af dessa

förordningar minskade dock betydligen deras åsyftade

\eikau.

HA>DELN.

För handelns befordrande gjordes myckel. Flere

nyttiga förordningar ulkommo. Nedsatt tull beviljades

för de varor, som utfördes med egna fartyg, hvarigenom

sådan rörelse betydligen främjades; en ordentlig konvoj-

anstall inrättades 166^; en vcxcistadga utgafs 1671; i

stället för den föråldrade AYisby-rätten, ulkom 1667 en

ny, allmän och tidsenligare Sjölag; och Halländska små-
städerna återfingo sin fria sjöfart. Redan 1638 bestäm-

des gemensamt mått, mål och vigt för hela liket. Detta

hade likväl på långt när icke blifvit öfverallt infördt och

•) Rådsprol. d. n Mars 1661, d. 25 Juli 166K, d. 17 Mars,
d. 10 Maj, d. 17 Aug. och d. 11 Febr. 1669, d. 3 Aug.
1670, d. i Mars 1672.
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^ata klagomal öfver inolsalsen spordes. Nu förcsltref re-

geringen, att vid hvaije länsstyrelse skulle finnas krönta

mått, vigtcr oeh målkärl lill folkets eftersyn och efter-

rättelse.

En stor mängd handelskompagnier och monopolier

blefvo införda. Vid alla riksdagarna klagades häftigt der-

öfver, än af ena, än af andra ståndet. Men regeringen

understödde kompagnierna ihärdigt, deri sjelf understödd

af Israel Lagerfelt och af konuners-kollegiuin. Sakon

niålte haft sina sidor; ty anmärkas må, att holländska

styrelsen sökte genom sina ulliggare vid svenska riksda-

garna underblåsa ständernas ovilja mot dessa monopolier

och komp gnier. Holland ansåg dem nemligen hinderliga

för sitt i Sverge åsyftade handelsvälde.

Såsom under förra tider, så sträfvade också nu å

ena sidan Ryssland att draga all sin handel till Arkan-

gel, och från de svenska hamnarna, Riga, Hevel oeh

Narva. Sverge arbetade just på motsatsen. Holland hade

förnämsta rörelsen pa Arkangel. Under kriget mellan

Holland och England ville derföre det sednare riket un-

derstödja Sverges nämnde plan *). Men efter freden i

1)1 1 da svalnade Englands ifver. Sverge sjelft skadade sin

•;J. Ända till 1662 höllos tulltaxorna i de östra ham-

! jrna hemliga**); och äfven sedermera voro de så höga,

;lt köpmäiincrna ofta tillbakaskrämdes. Hertigen af Kur-

and och kurfursten af Brandenburg begagnade filef,

sänkte sina tullafgifter och drogo d(rigenom Rysslands

förnämsta Ostersjöhandel till sina hamnar. Bemödandet

understöddes af Ryssland sjelft, som sökte dymedelst och

genom en mängd handelsprejerier försvaga den fruktade

svenska grannen.

Till inre sjöfartens upphjelpande föreslog man att

utvidga och fullända Hjelmare-kanal och anställde un-

dersökningar derom; men saken kom ej lill verkställig-

het. Så "ick äfvcn med Karl Gustafs förslag till ca

*) Rådsprol. d. IS Oct. 1664.
*•) Rädsprot. d. 16 Dcc. 1662.
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kanal mellan Wisinar orh KILe , livil^pn plan äfven un-

der denna tid en ocli annan gånj; hragtes k bana.

Svenska handeln hade föiul mycket lidil af harba-

reskernas kaperier. Sällan vågade en svensk kofTardifa-

rare alt utan beskydd segla till de portugisiska hamnar-

na, och rSslan aldrig inåt Medelhafvet. Ar 1667 beslöt

man skicka juden Atzeveda till Barbareskcrna, för att

med dem afsluta trygghets- och handelsförbund. Del

sednare gick ej i verkslålligliet, ty dels fruktade man
Hollands afund, dels ansåg man okristligt salja kulor och

krut ål turken; dels och kanske förnämligast felades me-

del och drift. Huruvida någon säkerhet för svenska han-

deln bereddes, känna vi ej.

Svenska amiralen Sjölijelm, född holländare med
namnet Henrik Gerdlsson, hade måhända med ett svenskt

örlogsfartyg varit ute pä en rosa åt Medelhafvet till nalt

antasta turkar och morcr och låta sig benöja med det,

han af dem eröfra kunde» '). Han aflade berättelse

derom inför regeringen, och föreslog ett nytt dylikt låg,

en secrcl dessein mot några öar i Ostlndkn. Försla-

get namnes på andra ställen ett kaperi mot hedningarna;

men likasom förra f;irden var det väl förnämligast elt

fribyleri. Alla i rådet närvarande, deribland Hedvig

Kleonora, De la Gardie, Gustaf 13onde m. fl., gillade för-

slaget, och många aktier tecknades på 400 Il:dr hvar-

dera. Kronan skulle i allo till hälften deltaga deri **).

Beslutet fattades ju»t under det man som bäst var sys-

selsatt med att ransaka och afdöma G. A. Skylles sjö-

röfveri. Regeringens försök gick i verkställighet. Två

fartyg utsändes; det ena stiandade vid Anlioll; med det

andra fortsatte Sjöhjelm år 1664 resan ål Mosambiquo

och Ostindien. Ar 166S kom han tillbaka, men for

redan samma år ut på ett nytt dylikt förelag. — Det

tyckes ock, som regeringen genom samma Sjöhjelm år

*) RilsarU. Palmskölds förteckning öfver publika acler,

rörordningar och dokumenter, året IBG.^.

**) Rådsprot. d. 28 Jan, l66."5.
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16G8 för Ircdje resan föinyal denna skändllgliel, livilken

dock den gången slutades så, att engelsmännen (ogo

fai tygen ocli kastade Lcs;itlningarna öfver bord. Ar 1670
begärde en öfversle Haniilton *) privilegium på ett fjcrdc

djlikt förelag. Gjllenstjerna, Julian Gabriel Stenbock och

Nils Hrahe afrådde; ty dylika färder skulle göra sven-

skarna öfveralU förhatliga; ocli Bralie tillade: vi ha
redan förut ganska ondt rykte för ro/lystnad. Om vi

nu missöruka vår flagga till sjöröfvcri, så blifver del

allt fur svårt. Men för saken talade De la Gardie,

Gustaf Ot(o Stenbock, Knut Kurck, Karl Gustaf Wran-
gel m. fl , och beslutet blef en öfverläggning mellan Ha-
niilton och Knut Kurck **). Yi känna ej utgången '**).

Alla dessa förelag voro en blandning af handels- och

vikingatåg; en qv;irlefva af det gamla hcdningalynnet, då

den åldrade fadren uppmanade sin son alt fara ut och

förvärfva sig egodelar; och dermed menade sådana plun-

dringslåg som de, hvarmed Nordboerna den tiden hem-
sökte södra Europas kuster.

För det egentliga liandelsyrkct visade svenskarna nu,

hksom förut, ringa fallenhet. De voro ej nog ihärdiga;

nöjde sig icke med ringare vinst, och så snart en köp-

man vunnit någon förmögenhet, slöstes den återigen bort

genom en öfverdådig lefnad. Allmänna tänkesättet satte

ojemförligt del högsta värdet på krigsära och ämbets-

niannarang, och nästan föraktade handelsyrket. Derföre

såg man rika köpmnnnasöncr äflas om alt blifva ämbets-

och adelsmän, och deras systrar att blifva gifta med så-

dana. Så skingrades fadrens samlade förmögenhet och

der uppkommo inga gamla handelslius, med ärfda till-

gångar och erfarenhet all drifva någon större rörelse.

Man finner också nu i spetsen för de flesta företag endast

*) Måhända var dol sj')röfv.ircn G. A. Skyttes svärfar.

**) nåds]irot. (J. 8 April 1G68, d. 20 Juni 1(!70.

**"} De spridda underrättelserna om dessa färder äro osam-
nionliängande, stundom livarandra motsägande. l\]ed full

tiilfurlillighct ba vi ej kunnat utreda dem.
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utländslca namn. I synnerliet Inlionuno en niänf^d liol-

]Sndare, Iivilka bosatte sig som svenska borgare, ocli främ-

jade handeln ganska mycket. Det hände till och med
ofta, att sådana herrar blefvo sedermera just de, som
kraftigast motarbetade de egentliga IIolI;'indarnes åsyftade

handelaförtryck öfver Sverige. Holländska regeringen såg

derföre ganska ogerna dylika inflyttningar. Dessa kunde
ej heller till någon större myckenhet ske, så länge den
strängt lutherska renlärigheten hindrade all religionsfrihet

och derigenom utestängde de ifrigare holländska k.ilvini-

sterna. Man finner märkvärdigt nog spår deraf, att hol-

ländska regeringen, ehuru i spetsen för ett folk af olika

religion med svenskarna, har likväl motarbetat religions-

frihetens införande i Sverigp. Orsaken var, att man fruk-

tade, del i sådan händelse alltför många köpmän skulle

med sina penningar och sin erfarenhet lockas från Hol-

land till bosättning i Sverge.

Ett annat och gammalt hinder för handeln voro

de ofta och äfvcn nu omtalade så kallade landlköpen,

hvilka bedrefvos af adels- och ämbclsmiin, bönder ni. fl.,

men i synnerhet, och framför allt af »hammarpatroner

och bruksförviillare». En stor skara så. låna peisoner före-

tog att vid sina bostäder på landet drifva borgerlig han-

del ocl) rörelse ulan att derföre erlägga borgerlig tunga

och skatt. På alla riksdagar klagades häröfverj men
fåfängt.

Vi minnas svenska besittningen Cabo Corso i>å Gui-

neakusten och huru densnnuna under Karl Gustiifs tid

förlorades*). Redan 1G60 och gennst eder fredernas af-

slulande dilskickade förmyndai eslyrelsen ett beväradt far-

tyg, som återtog C;ibo Corso, hvaipå den fördelaktiga

rörelsen åter öppnades. Della den svenska handelns nya,

uppåt sträfvande försök kunde bolländarnas afund icke

lida. Redan år 1G61 och midt under djupaste fred

öfverföllo och borttogo de el t till Cnbo Corso ankommet
svenskt fartyg, och kort dercfler likaledes sjelfva nybyg-

") Se tolfte delen, pag. »»7 och 181.



get ocli dess fattning. Sverge ville gerna fh tillhaka don

vigtiga besillniiigeii *); men holländarne sträfvade tmot,

och ville icke ens gifva en någorlunda motsvarande skade-

ersättning; knappt någon. Andteligen , då Holland vid

trippel-alliansens ingående behöfde Sverges lijelp, beqvä-

madc sig den rika handelsstaten alt i ersättning betala

en lumpen summa af 150,000 riksdaler **); — och man
nöjdes — eller måste nöjas dermed.

Vårt andra nybygge, det så kallade Nyn Sverge i

Nordamerika, hade af samma holländare blifvit likaledes

i fredstid med våld borttaget. Sverge förlorade dcrpå

262 246 R:dr. Förmyndare-styrelsen sökte för detsamma
bekomma någon ersättning, men, så vidt vi veta, förgäf-

ves. Ar 1674 sade De la Gardie: Vi böra söka återfå

Nya Sverge från holländarne, innan del kommer i

Englands våld; eljest fåfängt: ly ah inferno nulla

redemtio ***).

Oaktadt dessa motgångar och hinder uppblomstrade

dock svenska handeln under denna förmyndareslyrelse

ganska betydligt. Ensamt fraklrörelsen skall hafva årli-

gen inbringat i landet 400,000 daler silfvermynt •]-) ; och

liandeln okades så, att inkomsterna af lilla tullen till

slutet stego årligen vid pass 1700 daler silfvennynt , och

af stora sjötullen omkring 2 till 500,000 dalcr silfver-

mvnt mer än de under förra tider varit "i"]*). Det var

•) Jtadsprol d. .^0 Jan. IfiGS.

•*) liåilsprot. (i. 8 iNov. 1664, d. C Nov. 1666, d. 11 Ang.
16G7, (1. .> Au?. 1C70.

'*•) Rudsprol. (1. 17 Febr. 1674. I Fry.TeUs han/Il. I. 169.
säger dansk,! ministoin, all Holland åt Westindiska Komp.
betalt 140 ä ISO.OOO riksdalor. Delta skulle \ä\ vara
för Mja Sverge; nicii iir måhända en förblandning med
lösen för Cabo Coiso.

f) Band. Klas Råiamb om lG8o p. IG. — Prof. Palmblad
sjiger (Skandia IV. 27») alt fiaktviiislcn for 16G8 gick

till 3 tunnor guld (.^00,000 daler siirvcrmjnt) årligen.

,-{";-) JJond. Klas Rälamb om 1G80. Bland bilaporna till

Kammar-kollcgii svar 167."^ pa ."5 ofrälsestiindens inlaga

16.^0. — Der förekomma föijatuie beräkningar öfvor de



vSl förnJimlignst en följd af fredens viilsignelse. Som bi-

dragande orsaker verkade dock de njltiga utkomna för-

ordningarna och i sjnnerliet den nedsalla tullen, samt

äfven den omständiglieten , att Hollands tryckande han-

delsvälde Lléf brutet genom dess sista krig emot England.

OM mXbingarna.

De gingo betydligen framåt. Höganäs stenkolsverk

uppläcktes 5 sillfiske, glasbruk, sockerbruk, garfverier,

hästafveln och humleodling ra. m. förbättrades, och en

mängd nya näringsgrenar blefvo öppnade; men oftast i

form af privilegierade kompagnier eller monopolier. Sa-

ken visar dock framsteg och ökad liflighel. Om sättet

tvistades beständigt fram och tillbaka, såsom förut nämndt
är; sak samma med skråförfattningarna. Många talade

emot hela inrättningen. Per Brahe påstod, alt slutna

skrån voro blott sammansvärjningar för all höja pri-

serna*), och märkliga exempel intygade i många fall

sanningen häraf. En snörmakare i Stockholm blef till

exempel i sitt eget hus af ämbetsbröderna öfverfallen och

pryglad endast derföre, att han sålt fransar för bättre

köp än de **). A andra sidan talade de mesta och äf-

ven ständerna sjelfva för skrån och för regeringens in-

gripande i näringsfriheten. Så till exempel utfärdade

inkoraster, som kronan har i Sverge och tinland (eröf-

rade provinser oräknade) haft af:

Lilla tullen ocb
Stora sjötullen. accisen.

1632 443,902: 4. — 123,000: — —
1640 389,644: 15. 4. 146,575: 17. 8.

1650 698,074: — 8 153,272: 30. 22.

1660 1,059,940: 23. 17. 260,511; 27. 13.

1670 866,829; 17. 18. 277,772: 80. 5.

allt daler silfvermjnt.

') Rådsprot. d. 22 Mars 1662.
••) Rådsprot. d. 1 Maj 1665.

FryxtlU Ber. XIV. ^
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styrelsen, och det på ständernas egen begäran, pristaxor

för liandtverkrarnes arbeten, och bestämde, till hvad köp

handelsmännen skulle sälja det inkomna saltet. En skrå-

ordning blef utfärdad och af ständerna gillad, och man
sökte genom ålaggda skyddstullar underhjelpa den in-

hemska tillverkningen. Den åsigt, som ogillade skråför-

fHlimnf^aina, gjorde sig dock äfven i någon mån gällande.

Ar 1672 förklarades de handtverkare, som bosatte sig på

Kung>holmen, vara fria från allt skråtvång, och man in-

rätiiule handtverkshus, der större bolag fingo i stort drif-

va åtskilliga arbeten. Man ville dymedelst göra ett för-

sök iu<:d näringsfriheten.

Genom freden och dessa författningar tillväxte såväl

iiäringsgrenariie som deras tillverkning. Ännu införskref-

vos dock från utlänningen en stor mängd varor, som

den inhemska konstdilcn rutt väl kunnat åstadkomma;

t. ex. tråd, strumpor, strumpeband, hattar, naltmöisor,

kammar, Ijus^arn, hästtäcken, hästskrapor, till och med
hoftängcr och Irädtappar.

För ö'rigt Gnner man, att dessn borgerliga näringar

ledo myfkel genom det ännu fortfarande missbruket af

adelns Iria handtverkare.

ELFTE KAPITLET.

OM BANKEN OCH MYNTVÄSENDET.

Föregående del omt:il;tr Bar.kens första grurifjlä^'g-

ning. De>s veiks^iinhet fnrtfor till en liil gRn>ka välgö-

Fitnde. Vanliga räntan h»de förut varit 10 lill 12 pio-

<ent. Banken dereriiot utiånade slöire snmiDor mot 6

procent, hvarföie den ock blef hat^d ocli förtalad af

ock' are och penningekarlar*). Men snart steg värdet på
kopp lin, och derigenom också på kopparmyntet. Ban-

•) Badtprot, d. 25 Juni 1666, d. 4 Mais 1667 m. fl.
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kens ställning blef något rubbad. Dels för att afhjelpa

dessa olägenheter, dels för alt få så stor vinst som möj-

ligt, började banken efler 1661 ulgifva alldeles för myc-
ket så kallade credilivsedlar, nemligen till ungelär dub-

belt belopp af innevarande valuta *). Gualaf Bonde miss-

tänkte förhållandet och varnade Palmslruch redan hösten

1663; men förgäfves **). D?i angaf han saken i rådet,

men Palmstruchs åtgärder försvarades af nästan alla de

andra bankdirektörerna***) och, som ryktet sade, äfvca

af De la Gardie, hvilken skulle hafva erhållit någon del

nf den orättvisa vinslen. Så lyckades man hängla sig

öfver riksdagen 1664; men kopparen steg och credit-

sedlarnes värde föll inom kort 8 ända till 10 proc»nt.

Bittra klagomål spordes bland både höga och låga, och

Per Brahe påstod, alt han ensamt för sin person för-

lorat 20,000 daler silfvermynt på nämnde papper -J-).

Slutligen kunde verket ej längre bibehållas. Den 17 Sept.

1668 blef det upphäfdt och med en betydlig bankrutt -J-f ).

Allmänna oviljan vändes mot Palmslruch. De la Gardie

sökte äfven nu tala till dennes försvar och påstod , att

andra voro lika skyldiga m. m. ; men Johan Gyllen-

*) Ruhs V. 363. säger att creditsedlarutgåfvos»/b"ri,0S0,0ÖO
daler silfvermynt eller 27 tunnor guld.o Men enhst då
brukligaste penningvärdet svarade en tunna guld mot
100,000 daler silfvermynt; hvadan alla credit- eller cre-
ditivsedlarna skulle endast ha uppgått till nära 11 tun-
nor guld.

*•) Band. Om mynt och finanser. B. Skyttes och'Kammar-
kollegii intyg, alt Bonde varnat Palmslruch.

"•) Rådsprot. d. 8 Nov. 1669.

t) Rädsprot. d. 23 Juni 1666.

ff) Fanls historia pag. 97 säger pä 1,200,000 riksdaler. LBnb.
Hist. Märkv. IV. 78. säger 200,000 i:dr, — Lmb. Hist.
Arch. II. AO. I Blä boken uppgifves, att kronan fick

betala 2S0,000 daler silfvermynt till inlösande af dessa
bankosedlar, på det folket ej skulle genom deras nedslå-
ende blifva för mycket lidande. I Bddsprot. d. 23 Juni

- 1666 säger M. G. De la Gardie, att 200,000 riksdaler
bohöfvas till de <)friga kreditsedlarnas inlösande^ detta
redan 1666.
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sljeriia svarade : Palmslruch har énsäm hortdisponeral

medlen; derföre bur han ensam hänga*). Palmsfruch

blef verkligen dömd alt mista adelskap, blifva landsför-

vist och betala bristen; hvarom icke alt gå till döden.

Vi känna ej, huruvida någon återbetalning ägde rum
j

men Palmslruch dog 1671 **).

Under dessa brytningar taltes hvarjehanda om en

ny bank och om sådana inrättningars natur i allmänhet.

Åtskilliga inom rådet påstodo, att en bank nödvändigt

bör sältas under ständernas styrelse , eljest inträffar lätt,

att konungarna kasta sina händer deri ***); och aristo-

kratrepublikanaren Per Brahe påstod, att uti ett land

med konungastyrelse kunde af denna orsak ingen bank

hafva bestånd och säkerhet f). Likväl vågades försöket.

Sedan Palmstruchs bank ramlat, blef en ny genast inrät-

tad den 22 Sept. 1668, hufvudsakligen på samma grun-

der, som den förra, men med högre ränta ocli större

säkerhet. För sistnämnda ändamål skulle den blifva un-

der ständernas vård; men prester och bönder undanbådo

sig förtroendet. De förmente uemligcn, att en sådan

vård skulle innebära en sorts borgen eller förbindelse att

ansvara för bankens medel. Preslerna ölvertalades •J-]-),

men bönderna voro i sin tro och i sitt beslut obevekliga.

De började ej deltaga i bankens styrelse förrän år 1800.

Sådan var grunden och första upphofvet till nuva-

rande Svea Rikes bank. Detta nya försök lyckades bättre

•) Rådsprot. d. 14 Dec. 1668, d. 26 Febr. 1669.
*'} Bond. Om mynt och finanser. Enligt här befintliga

uppgifter (och i synnerhet Palmstruchs förslag att hjelpa

banken d. 18 Aug. 1666), påstod Palmslruch envist, att

bankens svåra ställning ej härrörde frän creditivsedlarna.

Han hade af dem redan indragit 22 eller 23 hundratusen

daler; ville, att de älcrstående 8 å 6 hundratusen daler

skulle äfven indragas för alt visa, det sedlarna ej vållat

olyckan. Denna, mente han, kom förnämligast från del

stigande öfverflödet och den brådslört ökade införseln.

•**) Rådsprot. d. 10 Mars 1663.

t) Rådsprot. d. 23 Juni 1666.

ttJ Rådsprot. d. 14 Sepl. 1668.
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än del föna. Förtjenslen deraf lillliör 1 S3'nnerlict Joa-

kim Potter, llnn var a( lioJländsk börd, men född i

Svergc och lill allmännare verlisambct först framdragen af

rilsKansleren Erik Oxensljerna. Mannen var utmärkt

driftig, pålitlig och rik. Borgareståndet kallade honom
sin hompass, och kronan erhöll af honom ofta betydliga

försträckningar. Denne man med sin vidsträckta erfa-

renlicl deltog i ordnandet af den nya banken; och äfveu

i dess vård. Under hans säkra, driftiga och oegennyt-

tiga tillsyn vann den nya inrättningen sin första stadga;

och, när någon gång förlägenhet inträffade, understödde

han verket genom egna medel. Samtiden upphöjde ho-

nom till adlig värdighet med namnet Lillienhoff; efter-

verlden erkänner honom tacksamt såsom verkliga grund-

läggaren af Svea rikes bank.

Detta verk inrymdes först i del af Axel Oxensljerna

uppbyggda huset vid Storkyrkobrinken. Ar 1680 flyt-

tades det till Jerntorget. Dess dervarande hus är ett

verk af gref Nicodcmus Tessin , och ett minne från sven-

ska byggnadskonstens gyllene ålder,

OM MYNTVÄSENDET.

En betydlig del af den koppar, som erhölls vid

Falun, blef ulpreglad till penningar och hade sedan Gu-

staf Adolfs tid utgjort rikets förnämsta mynt. Saken med-

förde stora svårigheter. Myntet var ohandterligt och tungt,

då det skulle i större summor medföras. Utländningen

,

som icke var van vid sådant bytesmedel, ville icke gerna

mottaga det annorlunda än för dess kopparvärde. Om
det då utmyntades öfver detta värde, ville utländningen

alldeles icke mottas^a det. Utmyntades det så, att kop-

parvärdet öfversteg myntvärdet, så förvandlades dol genast

från mynt till handelsvara och blef inom kort fördt ur

riket. Detta sednare var vanligtvis händelsen. Det be-

räknades, att från 1561 till 1661 hade i Sverge blifvit

utmyntade 400,000 marker fmt silfvcr och många hun-

dra tusen skcppund koppar, hvilkct alltsammans vandrat
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ur liket. Uiliincliiingen fick sin vara bdalt till vanligt

pris efter kopparns myntviirrle, men öfverbclalt eflcr dess

inclallvärde. Han teg, log och for hem mrd sin vinst*);

och Gustaf Bonde pnstod, atl kronan de 4 åren 16S6
— 16S9 förlorat 500,000 R:dr pä mjntningen **). Kop-
pajmyntct var dessuloin ganska opassande äfven derföre,

alt dess värde hcstiindigt vexlade i förhållande till kop-

parens. Regeringen ville, att myntet skulle hafva ett

visst och bestämdt värde. Gäng efter annan hlef der-

före kopparns utmyntning jemnkad efter dess för till-

fället gällande varuvärde. Men snart förändrades delta

sednare om igen ; och så uppkom en beständig slitning

nielhiu myntvärdet och metallvärdet ; mellan regeringens

befallning och handelsfördelen. Gustaf Bonde rådfråga-

des, llaii tillstyrkte och genomdref, alt sälja kronans

koppar såsom vara, och i stället kupa och pregla silfver.

Man finge då ett mynt, likarladl och lika begailigl som
ulländningens, och af mera beslående värde. lian un-

derstöddes af Bjelke-partiel ***). Men snart spordes häf-

tigt missnöje. Folkel saknade kopparmyntet, som det

var vant vid. Knskild och allmän misshushållning ut-

tömde rikets tillgångar; men många trodde, atl den

deiaf uppkomna brislen vai" en löljd al Guslaf Bondes

ijjynlförändring. Folket började om hvarandra ropa, att,

o»n endast kopparii i stället för att säljas, myntades,

skulle mnn aldrig sakna penningar i landet o. s. v. 7).

•*) Rilisark. Rådslag under Karl den elftes minorcnnltel.

Palmslruchs betänkande om myntet d. i Dec. 1661. —
GuslaT Bondes betänkande om d o d. 16 RIars 1664.

**) Rådsprol. d. 27 Febr. 1660. I Kummar-koUegii arkiv

förvaras en sa kallad Balance pä Mynlcxiraklei 1660—
1672, hvari det säjics, att under dessa år lia 28,033

skeppund koppar blifvit utmyntade; och i Bond. om
myvl och finanser säger Palmslruch att friin 1625 till

1666 hade öfver 100,000 skcppund koppar blifvit upp-

mjntad.
***) nikuirk. Radslag under Karl den elftes miiiorcnnilel.

llctiinlwindet d. 12 Dec. 1666.

i) nädsprol. d. 27 Oct. 1660.
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Vi känna ej i allo utgången af denna tvist; endast det,

alt kopparinyntningeii blef snart återtagen.

TOLFTE KAPITLET.

OM BONDESTÅNDET.

Böndernas ställning föiblef i det hela densamma
som förut. De begärde, alt liädiincfl'r angående vigti-

gare stalsärcnder bekomma närmare underrältelse, än man
hittills behagat meddela. Rådet svarade helt upprigtigt,

atl det liitintiils aldrig varit brukligt meddela närmare

underrättelse om de saker, hvilka man visste, all degode
männen i bondeståndet icke kunde förstå *).

Riksdagsböndernas underhåll utbetalades af krono-

och skattebönderna; men stundom med så mycken njugg-

het, att bönderna vid langa riksdagar klagade sig nära

att svälta ihjcl, och derföre Cngo ofia nog understöd af

kronan**). Märkvärdigt är, att frälsebönderna, som icke

voro skyldiga att betala riksdagspenningar, likväl icke blott

frivilligt begärde, ulan till och med trugade sig att del-

taga i dessa ulyiftcr; så alt på adelns begäran böter ut-

sattis för den frälsebonde, som lemnadc sådant tilLkott.

Förhållandet visar å ena sidan, huru angeläget bonde-

ståndet ai alla klasser var, att bibehålla sin röst på riks-

dagarna; samt å andra, huru angelägen adeln var att

densariima på allt sätt förminska.

De gamla klagomålen öfvcr böndernas oärlighct vid

skatlernas utgörande fortforo, kanske till och med öka-

des. För att slingra sig fiån manlalspenningarne biuka-

des hvarj< hända knep. Många bönder, i synnerhol i Finn-

land, gåfvo åt tre eller fyra sina söner ell och samma
dopnamn, för alt sedan kunna vid knekl- och mantals-

skrifningarna bortblanda och gömma dem under en enda

*) Rådsprot. d. 22 Juli 1668.
•') Rådsprot. d. 28 Not. 1672.
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och sanuiia person. Man Klngadc ock, all böuderna tviirl

mol rälta förhållai)det uppgåfvo allt för många personer

vara sf ålder, sjukdom eller andra tillfälligheter vanföra;

delta endast för alt från kronan undansnilla deras man-
talspenningar; och ganska ofta hände, alt prcster af slem

vinning eller falsk barmherlighet dellogo i och under-

slödde dessa bedrägerier *). Till alt i någon mån hindra

den stora förlust, kronan och fäderneslandet härigenom

led, förelog sig regeringen att bortarrendera uppbörden

flf mantalspenningarne. Arrendalorerna lillsågo da sjelf-

va, att inlet nnderslcf fick äga rum; och kronan erhöll

i dessa arrenden större inkomsL än förut och nu utan

allt bråk och besvär. Arrendatorerna slogo sig ändå väl

ut. Men detta kraftiga afskaffande af ett så gammalt och

djupt roladt missbruk väckte mycket knöt. På riksdagen

1664 uppstämde bönderna deröfver ganska häftiga kla-

gomål och yille nödvändigt hafva tillbaka sina gamla

uppbördsmän. Regeringen vågade ej vidhålla den nyt-

tiga åtgerden. Manlalspenningarnas borlarrenderande af-

skafTades, och de gamla missbruken och bedrägerierna

började omigen.

Sak samma var med lilla tullen. Vid denna upp-

börd bedrefs en mängd undcrslef till förlust för kronan.

Regeringen bortarrendcrade då lulluppbörden, och skaf-

fade dcrigenom åt kronan en betydlig vinst. Men när

sålunda en strängare ordning infördes, började folket alt

jemmerligt klaga och var nära att göra uppror ; så alt

den skrämda regeringen återtog äfven denna nylliga åt-

gerd ").

Likaså fortforo klagomålen öfver det bedrägliga satt,

hvarpå bönderna erlade kronotionden. Man ville derföre

återigen antaga så kallade tiondefogdar, och det berätta-

des, alt när man förra gången använde sådana, gaf det

lilla Öland ensamt pä elt år 1400 tunnor spannemål mer

*) nädsprot. (1. 6 Deo. 16GG och d. 2S April 1672. Jfr

Riksdagsbeslut s. 1478.
•*) nådsprot. (I. 20 Nov. ISiV, d. 25 April 1672.
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än förut *). Men Per Brahe ansåg det omöjligt alt åter-

upptaga denna iniällning i anseende till böndernas häf-

tiga ovilja deremot. De la Gardie o. fl. yrkade slutligen,

att man för att komma ifrån allt detta krångel, borde
engång för alla bestämma, huru stor tionde hvar gård
skulle gifva. Detta var början till den fasta tionde sätt-

ningen **). Den blef likväl ännu icke införd; utan det

gamla menliga bruket tills vidare bibehållet.

Sålunda fortfor kronan alt på tullar, mantalspen-

oingar och tionde lida en oberäkneligt stor förlust.

Äfven en annan skadelig vana var gängse i landet.

Vi ha funnit flere spår deraf, dock ej fullt utredda; men
ungefär i följande riktning. Under föregående tider af

oreda och villervalla hade bönder och några civila äm-
betsmän uti Småland (samma klagomål förekommer ock
från Finnland) slagit under sig en hop hemman, som
egentligen hörde till kronan och till härens underhåll.

Regeringen ditskickade riksrådet Karl Maurits Lewenhaupt
till mönstring. Han var en serdeles hetlefrad herre och
fick med sig en ung ifrig regementsskrifvare. De upp-
täckte snart bedrägerierna, och angrepo dem hälligt och
djerft. Men de, som deltagit i dessa kronorofferier, ut-

gjorde en stor och stark liga. Striden blef häftig. Le-

wenhaupt kallade dem tjufvar och skälmar, och förgick

sig den ena gången efter den andra. Som ombud för

motparliet koramo från Småland en kronofogde och en

bokhållare till Stockholm. Lewenhaupt förhelsade sig

återigen. Per Brahe ville bjelpa honom; men fåfängt.

Han fick en skrapa. Utgången med gårdarna i Småland
känna vi ej ***).

För öfrigt hörde man de häftigaste bland aristokra-

terna påstå , att ju mer man skonade bonden , dess mera

') Bådsprot. d. 18 Oet. 1660.
**) S. s(. d. 12 Dec. 1672.

'"*) Rådsprol. d. 5 och 7 Maj, d. 1 Aup., d. A Sept., d. 4S
Nov. och d. IS Dec. 1663, d. 24 April, d. 19 och 24
Wov. 1664 ni. fl.
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fordrade han; ocli aU mild hclinndlirtg endast pjorde lio-

iioin sliiisk och pockande. Älnn liöidc bland sådana

iiainhällsklasser o(ta upprepas följande vers:

Ungculein pungit, pungenlem ruslicus ungit*).

Man ville med den qvicka ordleken förgylla, cllei-

{örävara del ulöfvade eller tilläninade bondeförlrvckcl.

TRETTONDE KAPITLET,

OM SVEUGES ÖFV£RSJÖl1nDER.

FINNLAND.

Klubbekrigen mellan Karl den niondes och Sigis-

munds partier hade på sin tid mycket skadat Finnland.

AHägsenhet, dålig förvaltning och ryska krigen till Slol-

bowafreden iinderhöllo oordningarna och eländet. Sedan

kommo trätor mellan landets båda ^högsta civilmyndighe-

ter, Bror Rålamb, president i Abo hofrält, och Jöns

Kurck, landshöfding i Abo län, hvilka uppträden äfven

i sin mån hidrogo alt oka villervallan.

De få åren af Per Brahes förvaltning gingo som en

kort men härlig dager öfver landet och eflerlemnade vis-

serligen många goda frukter; men mycket, kanske det

mesta, åtminstone af den ekonomiska och civilförvahnin-

geu återsjönk snart i sin gamla villervalla. Kriget med
Ryssland 1656— 16S9, med sina utomordentliga ansträng-

ningar och förfärliga härjningar, störtade landet ånyo i

gränslöst elände. Karelen var så förslördt, att det ej

mer kunde som förut uppsätta 5 ulan endast 2 rege-

menten**). Vid utskrifningarna funnos för det mesta

blott unga gossar alt laga till knektar; ty äldre mans-

personer voro redan förut borta. 1 Salinis pogost, hvarest

') Smekad bonde dig slår, men slagen bonde dig sraekar.
*') Rådgproi. d. 16 Mars 1661.



179

man förut rältnsl 700 bönder, voro ru endast 70 qvar *).

Det finnes ej spår, alt gencral-puvtinören Herman Fle-

ming, eller någon annan förv;i|!ning, mägtat bota det

onda, och ännu 1672 beskrifves tillståndet i hög grad

ömkligt **).

Del var ej heller någon läll uppgift, alt ordna ocli

väl styra denna del af riket. Folkel i det inre af lan-

det var ej långt ifrån tillslåndcl af vildhet. Högst få af

den egentligen fin.tka stammen arbetade sig genom sko-

lorna upp till äinbetsmanna verksamhet. Sysslorna voro

dcrföre uteslutande besatla med personer, antingen (ödda

i Sverge eller af svenska nybyggare i Finnland. Bland

dessa voro många, som ej förslodo finska språket; äii

fl*-rp, sotn icke kunde tala detsamma. Finnarna å sin

si'la för>loHo rj lielhr ile svenska ämbetsmannens tal.

Härigenom uppkom ett stort, nästan oöfverstigligt sralg

nifllHii de st\ rande och de styrda. Svårigheten ökades

genom brist på fa i bara vägar. På sin rödjning i de siora

skogarna, på sin udde eller ö i de stora sjöarna lefde en

hvar i enslighet, sjelfrådighet , sjellsvåld, en man för

sig; så bonden, så herremannen, så ämbetsmannen. Att
r.Tlt bibehålla lag och orduiog var lika omöjligt för äm-
betsmannen bland bönderna, som för öfverheten bland

äinbefsmännerna. I sjelfva sakens natur lågo sä stora

svårigheter, att de endast småningom och genom den
mest ihärdiga ansträngning kunde öfvervinnas.

Den lyckligaste del af landet var i många hänseen-

den Per Brahes grefskap, hvarest denne kloke och kraft-

fulle herre någorlunda bibehöll ordningen. Han dref

också mycket på folkels undervisning, så alt hans un-
derlydande allmoge var bättre och kunnigare äq den
öfriga.

I kyrkligt hänseende var Finnland deremot vid den-

na lid ganska väl lottadt. Uti Abo-biskoparna Rolho-
vius, Pelraeus och Johan Gezelius d. ä. fick det hugna

*) Rådsprot. d. 8 Nov. i66S.
*') Rädgprot. d. ej>ec. 167«.
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sig af utmärkt »kickliga och nlllslia sljresmän öfver för-

samlingarna. Rolhovius och Gczelius hafva vi redan om-
talat ; Petrteus, den minst märkvärdiga (han innehade

sysslan blott nngra få år), var dock den, som öfversatte

och lät trjcka hela bibeln på finska språket. Genom
dessa tre männers, och i synnerhet den store Gezelii,

nitiska vård om församlingarna verkades utomordenlligen

mycket till spridande af kunskaper, ordning och sed-

lighet.

Att mycken vildhet ännu var qvar, förstås af sig

sjelft. Hos svenska allmogen gingo derom förfärliga och

dock allmänt trodda sägner. Man ansåg finnarna vara

trollkunniga, menuiskoätande hedningar m. m. och när

under skånska fälttåget 1676, några finska regementcr

lågade genom Småland, flydde dervaraude allmoge hop-

tals med hustrur och barn åt skogarna, för att, som de

trodde, rädda sig undan hedningarna, trollen och döden.

INGEHMANLAND, ESTLAND OCH LIFFLAND.

Afven under Karl den elftes förmyndare-styrelse

gjordes ingenting hufvudsakligt för att sammansmälta

dessa landskap med Sverge; snarare motsatsen. Vid riks-

dagen 1660 beslöts, att de eröfrade länderna nemligen

Kexholms län, Ingermanland, Estland, Liffland, Pom-
mern, Wismar, Bremen och Verden icke skulle äga säte

och stämma bland Svea rikes ständer. Man härmade de

gamle Romare och betraktade och kallade nyssnämnde

landskap för provinser*), de der hörde under, men icke

tillsammans med moderlandet Sverge, och till hvilkas

styrande man derföre utnämnde general-guvernörer i lik-

het med de gamle proconsulerna. Liffländningarna sjelfve

tvekade. En gång begärde dess adel att blifva intagen

•) Till skillnad från Finnland och från Skåne, Halland och

Blekingen kallades Ingermanland, Estland, Lidland, Pom-
mern och Bremen för Ulrikcs provinser. Se rikshufvud-

böckerna.
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på svenska riddarliuscl*); men det sjncs ej hafva vun-

nit bifall. En annan gång ville samma adel sjelf icke

dcrstädes inträda, för att ej nedsättas till de mindre fri-

och rätligheter, som svenska frälseståndet hade i jemn-

förelse med det liffländska "*]. Afven i många andra

hänseenden visade dessa landskap mycken obenägenhet för

svenska lagar och bruk. Adel och borgerskap, sinsemel-

lan oeniga, förenades lätl, när det gällde att sälla sig

emot befallningar från Sverge. Revels borgmästare llo-

senbach hade för sådana fel blifvit fängslad i Stockholm.

Under liden bad man i alla Revels kyrkor för honom
såsom en förnäm man, den der lill stadens bästa f;iril

öfver till Sverge; och vid återkomsten blef han med
styckeskott och nästan i triumf mottagen. Revclsboarne

ville gerna för sitt lilla samhälle antaga namnet repu-

blik, och talte om att söka Liibecks beskydd o. s. v. ***).

De la Gardie föreslog alt till sinnenas förenande inkalla

liffländska adelsmän i rådet, men man kunde derlill säl-

lan beqväma sig f ). Sinnena blefvo tvärtom än mera af-

lägsnade från hvarandra genom förmyndarestyrelsens då-

liga förvaltning i allmänhet,' genom de förhärjningar, som
ifrågavarande landskap under ryska krigen underkastades,

och slutligen genom de höga tullar, hvarmed svenska re-

geringen skadade handeln i Riga, Revel och Narva. Mel-

lan svenska styrelsen å ena samt dessa landskaps städer,

samhällsklasser och ämbetsmyndigheter å andra förekom-

ma under denna tid beständiga och obehagliga tvister.

Så oförsigligt hade man nu i femtio år behandlat

dessa länder, och det fastän något hvar mer och mer
insåg den lära, som hotade. Ryssland ville nämligen

med allo magt framtränga till Östersjön och för sådant

ändamål eröfra ett eller flera af dessa landskapcr. Lätt,

och endast med en tropp af ett par tusen ryttare,

*) Rådsprot. d. 2 Aug. 16G^.
•*) Rådsprot. d. 30 Oct. 1660.

•*') Rådsprot. cl. 16 Mars 1663.

t) Rådsprot. d. lö Febr. 1667,
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kunde tsaren när som heldst och inom några veckor för-

härja hela LifBand. Man påstod, alt han beslutat hvart

tjugonde år anställa eti dylikt blod- och brandlåg, ej

blott för alt roffa till sig, hvad lifBändning;'rna under

liden kunnat samla, ulan ock lör att göra dem ledsna vid

föreningen med det till deras försvar magllösa Sverge *).

Sädana plundringslåg voro förfärliga. Det sista ry-

ska kriget hade i grund förstört Ingcrmanland, Liffland

och Estland. Resande, som kommo från Ryssland och

sett detta rike blomstrande och väl befolkadt , förvånades,

då de trädde inom gränserna -flf svenska LiEäand; iy med
ens funno de landet öde och förhärjadt, och de få in-

nevånarne låa, fatliga och förskrämda. En stor del af

dem voro döda, dödade eller förrymda, for det mesta

inåt Ryssland; och vid rykte om nytt krig mol näuinde

rike voro de få qvaiblifn;* färdige alt följa efier på sam-

ma väg**;. Sverge rrböd tre års skaltefrihet ål dem,

so»n återkomrtio, eller nedsatte sig i del öde landet.

Ryssarne ei bödo inom sill land samtna frihet, men un-

der hela 10 år; och de flesle stannade hos dem***). I

öfrigl föreslog man att , lill landskapets inforlifvande med
Sverige, befolka del med svenskar och finnar; men man
hade ej nog menniskor för sjelfva moderlandet, än min-

dre för dess underlydande provinser, Klas Tott villj

dilkalla protestanter frän Ungern f); men ej heller delta

kunde veikstälias.

För öfrigt hade svenska kronan föga eller näslau

ingen vinst af dessa eröfringar, såsom längre ned synes.

Oi sakerna voro, dels alt landskaperna lågo förhärjade,

') Bådsprol. d. 8 Juli 1663, d. 19 Juli 166S och d. 5 Juli

1672.
*') nädsprof. d. 15 Febr. 1661, d. 30 Januari 1663 och d.

IS Ocl. s. år.

**) Jiil:sark. Ttt betänkande af Bengt Oxenstjcrna, inlem-

nadt lill rådet förmudl. 1661; del finnes bland lösa hand-

lingar.

i) Rädsprot. d. 8 Mars 1672.
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dels all slörsla delen deraf blifvit åt ensUlda bortgifven,

dels att gränsfästningarna och deras besättningar niedtogo

hela inkomsten. Gustaf Bonde ville, att de, som der-

slädes hade iörläningar, skulle serskildt bidraga till lan-

dets försvar*]; och då Ingernianland beständigt fordrade

tillskott men aldrig gaf behållning, sade han halft skäm-

tande, att man likaså gerna kunde afslå hela denna

eröfring **),

POMMERN.

Landets tillstånd var olyckligt. Under Irigsrörel-

serna 1658 och 1659 blef det helt och hållet förhär-

jadt. Knappt hann det någorlunda hemla sig, förrän

de från bremiska kriget återkomna tropparna der inqvar-

terades och anställde allehanda pressningar och öfvervåld.

Styrelsen torde ej heller hafva varit den bästa. Karl

Gustaf Wrangel var under hela liden landets general-

guvernör och flere gånger anfördfs ganska allvarsamma

klagomål, mot livad man kallndc hans sjellrådiga i ege-

inenle '**). Säkert är, all mycket elände rådde bland

folket t).

Af samma orsaker, som för Liffland åberopades,

kunde ej heller Pommern lemna Sverge någon vinst,

tvärtom fordrade det årligen betydliga tillskott från mo-
derlandet "("]"). Under förmyndareregeringens mindre or-

dentliga förvaltning utfölio äfven dessa tillskott sillan

fullständigt. Stundom saknades ända till 70,000 r:dr,

och hiiraf blef naturligtvis villervallan än större ff f).

•) Rådsprol. d. 18 Mars 1661.
*') Rådsprot. d. 10 Juli 16G4.

••*) Mdsprol. d. 25 April 1662 och d. 8 Nov. 1669.

f) Rfidsprol. d. 31 Oct. 1662 och flcrestädes.

if) Rådsprol. d. 8 Juni 1660.

tff) Rådsprot. d. 25 Febr. 1669, dä årels brist var 70,000
r:dr, och d. 22 Maj 1672, då bristen var 24,688 dalor

silfvcrmjnt.



Regeringen synes dock liafva vidtagit tlere ålgerdei'

till landets uppbjelpande. Fördelaktiga privilegier blefvo

detsamma gifna, och 1669 uppgjordes i samråd med
landtsländerna en utförlig ordning för dervarande kyrko-

och civilstyrelse.

För öfrigt bevakades den arfsrätt till Ilinter Pom-
mern , som svenska kronan i westfaliska freden fått sig

tillerkänd efter kurfurslliga brandenburgska husets möj-

liga utgång. Kurfursten erkände formligen denna arfs-

rätt, och i Dec. 1665 aflade ständerna i Uinler Pommern
en dereftcr lämpad villkorlig hyllningsed åt svenska kro-

nan *].

BREMEN OCH VERDEN.

Det hufvudsakligasle angående dessa länder är redan

anfördt vid berättelsen om bremiska kriget. Dock må
tilläggas, alt i jemnförelse med de andra öfversjöländer-

na lemnade Bremen alllid en ganska betydlig behållning.

Här må äfven anmärkas, att år 1664 erhöll Sverge

den länge fördröjda inveslituren af sina tyska landskap **).

*) Biksark. Palmskölds förteckning öfver publika akter m. m.
*') Vi meddela här förut åberopade öfversigt af den vinst eller

förlust, som de eröfrade landskaperna gåfvo åren 1632,

1644, 1653, 1660 och 1672. Yinsten är utmärkt genom
tecknet {+) och förlusten med tecknet (— ), och siffrorna

utmärka dalcr silfvcrmjnt. Vi kunna ej uppgifva huru-

vida beräkningen gäller för både den ordinarie och ex-

traordinarie staten eller blott för den förstnämnde.

1632. 1644.
Liffland — 7,364: 6. — 86,403: 20.

Estland — 1,234: 10. + 26,264: 8.

Ingermanland + 132,793: + 45,680: 26.

1653. 1660. 1672.
Limand . . —65,432 12. —18,163:19. — 60,001: 10.

Estland. . . +21,415:20. +9,520: 4. +15,247:21.
Ingermanland. —29,819:15. —72,889; 12. —46,870: 4.

Pommern och

Wismar . . — 164,302: 7. — 128,805: 19. — 94,367: 25.
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FJORTONDE KAPITLET.

OM DE SIST ERÖl RADE LANDSKAPERNA.

De från Dannemark nyvunna länderna Bohuslän,

Skåne, Halland och Blekingen voro genom sin bclägen-

1653. 1660. 1672.
Bremen och

Vcrdcn .^ .+123,871:8. +190,263:12. +162,523:16.
Halland, Skåne, Blekingen och Bohus . . . . + 948: 7.

Se KammarkoUcgii arkiv. Reduktionshandlingar, bland
hvilka finnes den uppsals,hvarur ofvanstäende utdrag ar gjordt.

Till vidare upplysning om dessa ämnen, meddela vi ur
rikshufvudböckerna för åren 1662, 1668 och 1669 (de enda,

som finnas qvar), följande utdrag, som for den tiden visa pro-

vinsernas inkomster och utgifter.

År 16G2.

Inkomst af Liffland, Estland och Ingermanland 665,620:24. 2.

Utgifter för Liffland . . 234,553: — 2.

» » Estland . . 25,080: 10. 14.

» » Ingermanland 86,206: 13. 6.

Ar 1668.

Inkomst af Liffland .

Utgift för d:o

Inkomst af Estland .

Utgift för d:o

Inkomst af Ingermanland 331,717: 5.20.

260,196: 7.20.
240,769: 3, 2.

71,178: 20. —
28,037: 8. 8.

Utgift för d:o

Ar 1669
Inkomst af Liffland

Utgift för d:o

Inkomst af Estland
Ulgift för d-o

Inkomst af Ingermanland
Utgift för d:o

78,532: 28. 14.

306,465: 6.11.

232,660: 18. 7.

95,265: 23.20.

29,688: 29. 16.

343,597: 19.22.

92,623: 3. 17.

345,939: 2Sr 22.

+ 319,621: — 4.

+ 99,325: 4. 18.

+ 4.'5,141: 11. 16.

+ 253,174: 9. 6.

+ 315,640: 25. 16^

+ 63,805:20. A.

+ 65,576: 26. 4.

+ 251,974: 16. S.

+ 381,336: ."»0. 13.
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Let cgnade alt sainniansmalfa med Sverige. Sådan var

också alltid regeiingcns afsigt.

Ar 1662. Inkomst

Utsift .

OM POMMEnN.

. 162,828: 8. 0.

. 200.666:26.18.

Ar 1668. Inkomst af Pom-
mern o. Wisniar 173,950: 4. 2.

Utgift för d:od:o 189,047:19.22.

Är 1669. Inkomst af Pom-
mern o. Wismar 160,721: 8.16.

Utgift för d:o d:o 19.'5,228: — 6.

År 1662. Inkomst
Utgift .

År 1668. Inkomst
Utgift .

År 1669. Inkomst
Utgift .

BREJIEN OCH VERDEN.

. . U8,^:i6: S. Å

. . 242,296: 6. -

. 454,983: 16.11.
. 99,427: 9. 2.

. a09,877: 3. 6.

. 248,313: .^1.16.

— 27,838: 18. 9.

— 15,0?7: 15. 20.

— 32,506:23.14.

+ 206,238:31. 4.

+ 355,588: 7. 9.

+ 01,563: 3.14.

SKA>E, HALLAND, BLEKINGKN OCH BOIIUSLÄX.

År 1662. Inkomst 565,050: 28. 22.

» 1668. D:o 674,938: 17. 15.

» 1669. D:o 670,601: 5. 3.

Utgifterna för dessa sista tre landskap finnas ej i riks-

hufviidböckcrna serskildt uppgifna, förmodligen derföre, alt

de förvaltades i sainmanhang med det öfriga riket.

Uppgifterna i denna tabell öfvercnsstämma ej i afseende

pä brist och behållning med den föregående. Rikshufvudböc-

kerna visa ncmligen större behållning af provinserna. Orsa-

ken torde vara fiiljande. Den inom dessa landskap befintliga

stora niiingd af bortgifna, bortförlänta, bortpantade gods ni. m.,

minskade i verkligheten inkomsterna deraf ganska mycket.

Men i rikshufvudböekerna ii ro måhända dessa afdrag icke

gjorda för In ar j)rovins serskildt, utan under namnet Afkort-

ningar för hela liket pä en gång. Således visa sig provin-

sernas både inkomst och behållning större iin den i verklig-

heten var. Delta är dock blott förf, gissning. Ämnet, våra

skatte- och finansförhällanden, är ett omätligt, ännu okändt

haf. När skall någon mäglig ande syäfva upplysande och

ordnande öfvcr det mörka djupet?
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I });iii,eetide lill det lilla, föi- sig sjclfl belägna Bo-

huslän gick della saniinansmallande läll och snart nog.

Harald Slake och Bengt Skytle ledde underhandlingarna

deroni.

Kinkigare var förhållandet med Skåne, Halland och

Blekingen, hvilka tillsammans genom grannskap, utsträck-

ning och rikedom nästan kunde utgöra ell litet hell;

och dertill voro genom läge, vana samt egendoms och

slåglförbindelser nära sammanknutna med Dannemark,
och lätt kunde af sistnämnde land lubbas till återfall.

Svenska regeringen uppföidc sig i della hänseende

med mycken klokhet. Redan i fiedssJutet lofvade man
införlifva nämnde landskap med Sverge och gifva dem
samma rättigheter som moderlandet. Svåraste hindret

väntades af skånska adeln. Den befarade nemligen alt

under Svcrges krona mista de rättigheter, den i egen-

skap af dansk adel innehaft, och att nedsättas till likhet

med den svenska. Man lyckades komma ifrån en betyd-

lig del af denna danska adel, medelst del så kallade

Bornholms vederlag. I stället för nämnde ö, aflrädde

nemligen Dannemark åt svenska kronan en mängd i

Skåne och Blekingen varande adeliga gods, hvilkas \ärde

tillsammans uppskattades lill 8,500 tunnor liårdt korn *).

Många ansågo detta vederlag allt för ringa **), emedan
svenska kronan i alla fall genom freden b*;kommit herra-

väldet öfvcr nämnde egendomar. Men å andra sidaa

var det ganska nyttigt alt befrias från obehaget och vå

dan af danska herrar öfver skånska gods. När seder-

mera vid Malmö recess 1662 den qvarblifna skånska adeln

') Rådsprol. d. 12 Juli 1660, hvarest säges, att i Skåne vär-
derades 1 tunna härdt bondekorn till 50 och säterikorn
till 70 R:dr. — Ursprungliga räntan af alla dessa gods
beräknades utgiJra dalcr silfvermjnt 22,75'i: 8 6. Dcraf
qvaistod år 1662 åt kronan blott 5,966: 14. 13. — So
Uppsala Rosenhane. Fol. N:o 7. Förslag öfver Born-
holmsgodsen.

•*) Rosenhane m. fl. ville ha 10,000 tunnor hardt korn. Se
Riksark. Rosenhanes dagbok.
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försäl<racles om bibeliållandel af de hiifvudsaliligasle bland

sina förra rälligheler, trodde man sig ej mer hafva så

serdeles alt frukta för denna samhällsklass.

Ar 1662 togs första hufvudsakliga steget till landets

införlifvanrle med Sverge. Riksråderna Schering Rosen-

hane och Gustaf Bonde skickades ner, för att med ifrå-

gavarande befolkningar närmare öfverenskomma om för-

eningen. Mötet hölls i Malmö. De trenne landskapen

lofvade trohet mot Sverge och alt till denna krona er-

lägga samma skatter som förut till den danska, hvar-

jemnte de förklarade sin önskan alt blifva inlörlifvade

med Sverge. Mycket af deras fri- och rättigheter samt

af förvaltningssättel blef tills vidare bibehållet. Svenskt

mynt, mått, mål och vigt, jemnte åtskilliga svenska

skatter antogos dock ; men danska lagen skulle begagnas,

tills den svenska hunnit blifva närmare känd. Delta var

liufvudsakliga innehållet af den så kallade Malmö-recess,

Den undertecknades den 18 Scpt. 1662.

Riksdagen 1664 var den första , i hvilken ombud
frän dessa landskap deltogo. Med deras prester, bor-

gare och bönder gick det ganska lätt. Dessa samhälls-

klasser hade under danska regeringen haft föga eller in-

genting i det allmänna alt säga. De gladde sig derföre

alt nu kunna uppträda som deltagare i en lagstiftande

församling. Med adeln var det svårare. Den hegärde

alt få utgöra ett eget skånskt riddarhus, lill hvilket re-

geringen borde inskicka sina förslager. A andra sidan

var äfvcn svenska adeln motsträfvig, och tredje klassen

ville ej på riddarhuset Icmna rum öfver sig åt de skån-

ska adelsslägter, som enligt löfte och billighet borde

upplagas i andra klassen. Andtligen lyckades regeringen

jemnka förhållandet till rättvisa och billighet, och från

denna tid hafva de tre landskapens ombud på vanligt

salt deltagit i svenska riksdagarnas öfvcrläggningar.

Styrelsen uraktlåt icke en och annan försiglighels-

åtgerd. Man förlade i städerna lemligen starka besätt-

ningar, och Laholms fästning bibehölls till säkerhet mot
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de ganil;» Snappliane-letnniiignrna på ITallandsas*). Man
ville, men vågade ej ännu påbjuda svenska språkets full-

komliga införande**). Malmö troddes vara danskt sin-

nadt. Redan Karl Gustaf och likaså förmyndareregerin-

gen åsyftade derföre att göra Landskrona till ortens för-

nämsta stad, Karl Gustaf älskade stället och kallade del

sin krona ^ och holländska amiralen Ruyter berömde
dess hamn. I rådet talades om alt småningom under-

gräfva det danskt sinnade Malmö och upphjeipa Lands-

krona, som då borde blifva Sverge mera tillgifvet **')•

Förmånliga privilegier Llefvo vCrkéligen för srstnämnde

stad utfärdade.

Någon serdelcs ovilja mot Sverge spordes icke i

dessa nyvunna landskap. Man undvek eller afskafFude

anledningarne dertill. Missnöje hördes öfver svenska be-

sättningarnas våldsamma uppförande; de blelvo derföre

strängt straffade. Man klagade på genei al-guvernören

och skyllde honom för sjelfrådighet och egennytla. Dä,

och enligt general-guvernörens eget förslag, nedskickadc

regeringen ett utskott, som undersökte förhållandet och

afskaffade de missbruk, som kunnat förefalla -j-). Så myc-
ket , men äfven så omärkbart som möjligt, tillsatte man
svenska presler i Skåne och skånska i Sverge, och sökte

genom serskilda stipendier locka en hop skånska studen-

ter till Uppsala. Ar 1668 inrättades slutligen, som förut

berältadt är, Lunds akademi, orten till heder och hugnad.

Sedan man på detta salt än mera vunnit sinnena,

togs det andra steget framåt. Regeringens nyssnämnde
utskott, bestående af Klas Rälamb och Johan Gyllenstjer-

na d. ä. tf), utlyste en ny landldag i Malmö i Dec.

1669. Der antogs och beslutades, att en gemensam lag

") Rådsprol. d. 9 Juli 1662.
**) S. st. d. 22 Maj 1672.

•*") Rådsprot. d. 3 Juli 1662 och d. 13 Oct. 1664.

f ) Bådsprot. d. 2 Mars 1668, d. 26 April och d. IS Febr.
1669.

if) £j den bekante ofta förekommande sii kallade berr Jan.
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och lyrltoordning slculle utarbetas för hela riket , dcruti

också de tie landskapen inbegripna; och vid mölels slut

höll borgmästaren i Landskrona ett vackert tacksägelse-

tal, och det på svenska språket, hvilken sednare afvi-

telse från vanan icke mer väckte något missnöje bland

de församlade.

Sålunda sammansroälles dessa provinser lätt nog med
det öfriga Sverge. Alt föreningen fick varaktighet och

bestånd, derlill bidrog förnämligast läget. Dessa land-

skap voro förut lika lätt utsatta för svenskarnas härjnin-

gar, som Liffland för ryssarnas. Hvarje krig mellan Sverge

och Dannemark skulle nödvändigt medföra Skånes för-

derf. Det låg i sakens natur, alt dessa landskap skulle

förr eller sednare sammansmälta med Sverge; delen med
det hela. — Till denna förenings varaktighet bidrog ock

den friare andan i Sverges statsförfattning, under hvil-

ken de tre ofrälseståndcn i Skåne, Halland och Blekin-

gen kände sig friare och lyckligare än under det danska

adelsväldet. — Till föreningens varaktighet bidrog slutli-

gen i sin mån förhållandet med adeln sjelf. Knappt hade

nemligen Skåne blifvil afträdt till Sverge, förrän Köpen-

humns-revoluiionen år 1660 berölvade danska adeln en

icke obetydlig del af dess förra rättigheter. Den skånska

fick deremot buhålla dem i många hänseenden orubbade.

Svenska regeringen vågade ej heller angripa samma rät-

tigheter för att ej reta det mägtiga ståndet. Så genom
en besynnerlig tillfiillighet förblef skånska adeln till en

tid i besittning af fördelar, större än dem, deras likar

innehade både i Sverge och Dannemark. Deraf uppkom
en viss tillgifvenhet för denna nya sakernas ordning; kan-

ske ock den högdragenhet, det serdeles aristokratiska tän-

kesätt, för hvilket mnn ofta velat beskylla skånska hög-

adeln.
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FEMTONDE KAPITLET.

SVERGES FÖRHÅLLANDE TILL UTRIKES MAGTER.

DANNEMARE.

Konungen i Dannemark var, efter slatshvlilfningcn

1660 förniycket sysselsatt inom sitt eget rike, för alt

kunna oroa Sverge. A andra sidan hade han genom
samma revolution vunnit Lelydligen ökad magt. Danska

styrelseverket fick derigenom mera enhet, krafi och tysl-

låtCDhct och blef alltså för sina grannar fruktansvärdare

äu förut. Delta var för svenska styrelsen ett nytt skäl,

alt ej heller å sin sida oroa Dannemark. Sålunda för-

flöto de första åren i lugn.

Alen nar tillfällen öppnades alt skada den medläf-

lande grannen, kunde nimi å ömse sidor ej afhålla sig

ifrån deras begngnande. Derföre, så-^om redan omtnhidl

är, äggade och undeislödde Darinemaik Bieinens löielag

emot Sverge åren 1665 och 1666; O' h Sverge bpgngna-

de äfven nu {ursllij^.t hu-et Holsiein-Goiiorp såsom ett

törne i Dannemarks häl. Mun lofvade genom ett 1661
upprSltadt förhund att skydda Holsleiii-Goltorp mot

hvarjc Dannemarks inkräktningsförsök. Danska konunga-

huset sökte göra slut på den obehagliga spänningen. Det

afslöt med Gottoip flere ölvei enskommelser och sednast

år 1667 den så kalLde Giiicksiadska recesseu , hv;4i ige-

nom alla txistepunkter mellan båda staterna skiiTe un-

danrödjas. Enligl Hannibal Seheslads förslag, blef sam-

ma år också en äklenskapaförbiudelse afsluud emellan

danska konungens dotter, Fredrika Amalia, och den re-

gerande heitigen af Holslein-Goltorp, Krisliati Albert,

livilket naluiligtvis äfven skulle leda till närmare förbin-

delse emellan båda stalcrna. I hopp att genom allt delta

hafva vunnit Holsteins tillgifvenhet eller åtminstone med-

görlighet, föieslog Dannemark följande bylc. Landet

Holslein-Gottorp skulle lilllalla Dannemark, hvaremot

liertig Kristian Albert skulle få er-.;itluing i danska ko-
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nungaliusels fuislcnd^jmen, Oldenburg och Delmcnliorst.

Danska staten skulle dcrigenoin hafva vunnit mycken en-

liet och sammanhållning; men svenska landskaperna Bre-

men och Vcrden deremot råkat i en vådligare belägen-

het. Sverge sökte derföre afråda Kristian Albert ; men
i början förgäfves, tills ändteligen genom användande af

alla slags driflfjädrar, förslaget blef tillintetgjordt *).

Genom Gliickstadska recessen och ofvannämnde äk-

tenskap hade emellertid Dannemark tryggat sin belägen-

het. Det började ock att från denna tid föra högre

språk emot Sverge och företog sig år 1668 att insätta

de tre kronorna icke biolt som förut i sidovapnen, utan

ock i sjelfva det egentliga sköldemärket. Likaså började

man upptaga Skånes, Blekingens och Gottlands m. fl.

vapen. Sverge gjorde anmärkningar deremot; och Dan-

nemark svarade, att vapnens förande icke innebar an-

språk på landskapen. Men konung Fredrik den tredje

var redan till åren kommen och i allmänhet en föisiglig

herre. För alt afböja vidlyfligheler, nyttjade han i sina

bref till Sverge ingen gång mer det omtvistade sigillet.

Han dog 1670. Sonen, Kristian den femte, återtog ge-

nast och i flere skepnader de omtvistade sinnebilderna.

Men när Sverge ånyo kom med anmärkningar deremot,

vågade lian icke rakt fram erkänna och försvara förhål-

landet ulan påstod, att de begagnade sköldemärkena lill-

liörde Falster, Laaland, Langeland och Möen. Der-

jemnle framkom han med åtskilliga nya påståenden om
lullafgifter och flaggslrykning, och under dyUka tvister

slutade riksförmyndarnes styrelse.

ENGLAND.

Från 1660 lill freden i Breda 1667 var England i

mer eller mindre öppen fiendskap till Holland. Orsa-

kerna voro engelska konungens personliga ovilja och båda

•) Rådsprot. d. 22 JVIoj och 8 Aug. 1671 samt d. 81 Febr.

1672.
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folkens lianflelsafund. Holland hade s!utit sig till Dan-
nemnrk. England slöt sig derföre till Sveige och det

ganska nära. Handelsförbund uppgjordes. Enj^land lof-

vade ock bemödade sig utt draga rj^sska köpenskapen till

svenska hamnarna Riga och Narva *). Det ville äfven

uteslfinga holländarna Iran Östersjön ; men Svci ge afböjde

förslaget, såsom medförande åtskilliga betänklij^helcr *').

Vänskapen fortfor dock, och Sverge kallades och dcilog

som medlare, då freden mellan Holland och England
blef i Breda 1667 afslulad. Trippel-alliansen sammnn-
knöt vänskapsbandel än staikare. Slruinpebands-ord<n

skickades till Karl den elfte och betydliga imderhållspen-

ningar till svenska statskassan. Frankrike sökle och lyc-

khdes slnleligen att upplösa förbundet ; hvaroin mera i

nåÅta del.

HOLLAND.

Mellan denna stat och Sverge var en ganska svår

och obehaglig spänning. Orsaken låg hos Holland. Dess

egennyltiga köpmän sågo och hade länge med afund sett

Svergcs växande handel. Dels med våld , dels med list

sökle de störta den hotande medtäflaren. Huru derföie

Holland i sina hamnar påböd den iör svenska handelti

betungande afgiften Veilgell, är redan bcrältadt. Köp-
mansstalen tvingade dessutom Karl Gustaf att 1639 un-

derteckna den af Holland föreslagna så kallade elucidalions-

iruktalen^ hvarigenom Elbingska traktaten 1658 antogs

och ytterligare förklarades. Dessa två afhandlingnr gyn-

nade Hollands handel mycket och inskränkte svenska re-

geringens rällighet att i allo bestämma öfver sina egna

tulltaxor *";. Gustaf Bonde påstod, alt Sverge derige-

*) Rådsprot. d. 18 Oct. 1664.
*') Bond. fol. 23. Polit. och minister, handl. Förmyndare-

regeringen till Lejonberg d. 27 Juli 1662.
'•*) Rådsprot. d. 27 April 1667. Jfr Tlieatr. Europ. X.

S59, 261.

Fryrelli B»r. XIV. 9
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nom årligen förlorade llo tunnor guld *). Vidare hade

Holland under Karl Guslafs tid och ulan krigsförklaring

våldsamt borttagit nybygget Nya Sverge i Amerika. Nu
borttog det likaledes uuder djup fred svenska nybygget

Cabo Corso pa Guinea kusten, och på samma sätt elt

ditskickndt svenskt fartyg. Och i ersättning för allt delta

ville Holland endast ge en lumpen summa penningar.

Svenskarnas förbittring mot den egcnnyttiga handelsstaten

var ganska stor.

För biläggandet a( dessa strider passade regeringen

i Stockholm tillfället, då Holland var besväradt af en-

gelska kriget. Den hotade all med sina från bremiska

fejden lediga troppar infalla i Holland och understödja

Englands företag. Holland måste slutligen gifva vika.

Den skadliga Elucidalions-lrfklalen afskaffades och Hol-

land betalade (or Nya Sverge ISO,000 riksdaler**), och

för Cabo Corso lika mycket. Såmedelst blef ändtligen

tvisten bilaggd; och Sverge uppträdde till och med som
medlare i den fred, hvilken just vid samma tid blef i

Breda mellan Holland och England afslulad.

Hastigt och oförmodadt uppkom nu mellan båda

staterna ett sei deles godt och förtroligt förhållande. Det

stod i sammanhang med trippel-alliansen och gnranti-

traktaten, om hvilka båda händelser redan förut är taladt.

FRANKRIKE

hnde kraftigt underslödt Sverge vid frederna b*ule med
Polen och Dannemark. Vänskapen var i början ganska

liflig , och man ämnade gemensamt blanda sig i polska

angelägenheterna. Sverge drog sig dock försigligt ur spe-

let, sedan det likväl förut uppburit mycket penningar af

Frankrike. Konung Ludvig blef förtretad och afbröt i

harmen den gamla vänskapen staterna emellan, samt in-

•) Rådsprot. d. 24 Maj 1667.
'^••) Denna sednnre uppgift är dock ej fullt säker. Jfr sid.

16S.
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gick frtrbund med Dannemark. An vitire blef Jijytnia-

gen, då Sverge deltog i Irippel-alliansen. Allt del la Sr

redan ul förligare bcrältadt. Det med Frankrike under

förmyndareregeringens sista år afsliUade nja förbundet
,

jemnle underhandlingarna derom, skola vi i nästa del om-
tala i sammanhang med do krig, som deraf sedermera

inleddes.

TYSKA 8TATERSA.

Det vigligaste af förhållandet till Österrike är redan

-nmtaladt I kapitlen om De la Gardies seger öfver Bjelke-

partiet.

Med hertigen af Meklenbiug Giistrow föreföllo många
l\isler angående tullen vid Warnemiinde, hvilken sven-

i-karna ännu innehade, men hertigen ville afskaffa eller

åtminstone dela. Hans insagor voro fåfänga; Sverge be-

höll, hvad det hade i handom.

Brandenburg, styrdt af den store kurfursten, var

måhända Sverges farligaste granne. Med ögonen riglade

på För-Pommern sökte denne herre att så länge möjligt

liindra Sverge från inveslituren af detta land, hvar-

jemnte han motarbetade svenska konungahusels anspråk

på del i Julichska arfvet. Sverge i\ sin sida sökte hindra

Braudenburgs investilur af Hinter-Pommern, och ville

tillika förmena kurfursten alt hafva fartyg i Östersjön

m. m. Förhållandet var spändl, men ännu icke till

öppen ficndtlighet,

l>Ot.KN.

Allt tätare och tätare förekom/na spådomarna om
Polens blifvande öde. Vid oliviska fredsverket skref, som
man tror, någon bland svenska ombuden en politisk strö-

skrift, hvari läses följande yttrande: Polen är visserii-

fjcn ett stort rike, men tillilia en verkstad för de mest

förderfliga oroligheler; ett fält för barbarernas ströf-

låg o^h en $kadcb((*>a för de sorgligaiic uppträden.
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Sluteligen slall det såsom rof och byte skiftas emellan

de oiidra folkin. — Villervallan var också förfärlig. Vid
valnksd.igen eller Johan K<'isimirs nfsägelsc funnos på
Warschaus galor stundom anda till 20 personer mörda-
de, och de flammande säiidcLuden vågade knappast resa

dit.

De, som komnio, söklo vanligtvis snarare att öka

3n oflijelpa villervallan. Den ansågs göra Polen för det

närvarande oskadligl och i framtiden kanske till ett rof

för grannarna. Dessa voro derföre angelägna om alt bi-

behålla Polens dåvarande samhfillsskick , eller, som de och

polacknrne kallade del, Polens gamla frihet. Så gjorde

ock Sverge. Ar 1661 afslöt det förbund med Frankii-

\c , och år 16(>7 med Brandenburg, båda gångerna alt

skjdda polska ständernas frihet mot polska konungamag-

iens inkräktningsförsök; och ofta nog hade svenska rege-

ringen sin hand med i spelet vid de rörelser, som i Po-

len anställdes af hofvets Cender, af de sig så kallande

patrioterna. Det var just pfi sådana missnöjda polac-

kars, patrioters, begäran, som svenska hofvet underhöll i

AVarschau de sändebud, hvilka der arbetade mot polska

konungamaglen *)•

nvSSLAND.

Det hufvudsakligaste 5r redan berSltadt i il:te,

12: le och 13:de kapitlen. Efler fördraget i Plusmunde

fortfor likväl mycken inre ovilja emellan båda rikena,

serdeles bos Ryssland, den underlägsna parten. Denna stat

kunde icke glömma förlusten af sina Östersjölandskap,

och blef hvarje år derom på elt kännbart sätt erinrad.

Stängd från delta haf, måste nemhgen största delen af

dess handel med otroligt besvär och kostnad draga sig

den långa omvägen öfver Arkangel ; och hela riket kSnde

sig genom de svenska öfversjöbesitlningarna likasom ute-

ilutet från gemenskapen med det öfriga Europa. Bitter

*; Rådsprot. d, If Febr. 1666 tch 20 Not. 1667.
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ovilja mot denna Sverges öfvennagt, ocli brinnande läng-

lan att bryta sig fram till Oster.sjön; sådnna voro de

känslor, som städse äggade ryssarna. Magtcn s\ ärade ej

mot viljan, och vapnen Cngo hvila.

Men magien växte. Under Isar Alexeis lyckliga re-

gering utvecklade och stadgade Ryssland betydligt sina

inre förhållanden och utvidgade sina gränsor ät söder

och sydvest. En och annan i Sverge började ana faror.

Men fruktan för Rysslands växande niagt blef för det

mesta öfverröstad af föraktet och ållöjet öfver ryssarnas

ännu bibehållna råhet och okunnighet. Man gjorde sig

lustig öfver några dylika drag, i synnei hel efler deras di-

plomater. En sådan förklarade latinet för ell narrxpråk,

derföre all i detsamma icke fanns någon serskild benäm-

ning pä ordet Isar; och när man för eu annan nämnde
Trippelalliansen, frågade han helt menlöst, hvad det var

för slags djur?

SEXTONDE KAPITLET.

OM REDUKTIONEN.

Redan från andra året efter fjerdepartsräfslens an-

tagande hade densamma under Karl Gustafs hela rege-

ring gått oupphörligt baklänges. Dess verksamhet blef

år för år allt mindre ; till slut nästan ingen. Intet full-

ständigt reglemente blef för densamma utfärdadt, och de

af konungen för tillfället gifna tydningarna och svaren

ansågos i många stycken så ofullständiga och mörka, all

de behöfde vid en kommande riksdag förklaras*). Tillika

bortgaf eller bortpantade konungen sjelf icke blott de få

återstående godsen, utan ock de hemman och fjerdcpar-

ter, som genom räfsten återföllo till kronan, saml stora

massor af egendomar i de landskap, som eröfradcs **).

*) Rådsprol. d. 7 Juli 1660. Herm. Flemings ord.
••) Erier utgifvandet af Karl Gustafs historia hafNa vi uti

reduktionskanslJet ocb anoorslädes funnit ätäkiiliga upp-



Genon) dtssa aigcrder gjorde linn redulviionen uiirler sin

egen lidj ccli ined en dylik förvaltning alldeles omöjlig;

lysningar om reduktionens gång under denna konungs tid.

I)c mä här meddelas.

I afseende på reduktionens verksamhet märkes. För
Sren 1635 och 1656 hafva vi funnit vidlyftiga protokol-

ler; — för 1637 utgöra de endast 126 sidor; — för 1638
blott tre protokoll d. 3, 25, 29 Nov. ; — för 1659 blott

flt protokoll d. 3 Tebr. — Då Karl Gustaf d. 6 >'or.

1638 infordrade redovisning, öfver hvad n)an uträttat,

svarades, alt tillräckligt förberedande handlingar ännu ej

inkommit; och Horman Fleming anmärkte, att Karl Gu-
staf sjelf bortsändt en hop af reduklions-kollegii assesso-

rer, hvarigenom dess verksamhet blifvit hindrad ').

Frän reduktionens verkställighet finnas följande tm-
dantag beviljade, neml. år 1633, 10 st.; 1636, 18 st.;

1637, 3 st.; 1658, 6 st. (deribland d. '% 1638 stora do-

nationer ät Rob. Douglas; måhända för det tillämnade

förelaget mot hertigen af Kurland?); 1659 intet undan-
tag ^). — I reduktionsprotokollen torde dessa undant^ig

vara närmare uppgifna. Vi ha endast hunnit genoniso

dem för 1633. Bland personer, som detta år fingo be-

hålla göds, hviika bort reduceras, slår Bengt Skjtte främst

för d. 6 Juli 1633, ytterligare Ax. Sparre, Rob. Douglas,

Al. Lilje m. fl. — Den 28 Juli 1636 befriades Adolf Jo-

han från all slags reduktion. — Indragningen af Tor-
su-nssons och KönigsmarcKs i omistande orter belägna gref-

^kap, scnit af gods i Österbottens län hafva blifvit af ko-

nungen sjelf (1633 eller 1656?) uppskjuten till »näsla

riksdag» ';. Vi känna dock intet bevis, att dessa frågor

pä riksdagarna 1630 eller 1660 förekommit.
I afseende pä Karl Gustafs egen hushållning med

krotiogodsen märkes : l:o att han ej hade mänga gods

fjvar att hushälla med; — 2:o att äfven han borlgaf gods

och lifslidsfrihetcr pä omistande orter''); — 5;o alt äf-

') Se sjelfva reduklionsprolokollen.

') Nord. Bund. Fol. N:o 50, Dctfa allt tyekes dock gälla

blott slörre undantag. Fn mungd smärre dylika ha blif-

vit beviljade i följe af allmänna bestämningar ikonungens
bref frän Fraucnburg 1656.

') Se en pä Säfstaholm befintlig förut okänd försvarsskrift

af M. G. De la Gardie, skrifven efter 1680.

*) BeduklionsbrefvH från Fraufnberg, 10 punkten. Råds-

Tprot. d. il Maj 1600.
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under sina efiei li;id;.ie Lclyilliucn föisvåiad. Mänga biftud

fideln insågo dock, atl fjeidcpartsiafslen var både billig

och för tryggandel af del öfriga nödvändig; Iivarföie de

orlsä vid riksdagen i Göteboig likasom ofta sedermera

fiiliöllo alt få aflcnmn sina fjerdepruter *]. Men del kun-

de ej alltid för tillfället medhinnas.

Så stod saken vid Karl Gustafs ddd. Hiksförnnn-

dhine cell rådet, samt deras sIaL;tingar och vänner, skuilc

».Ila mer eller mindre blifva lidande genom fjerdeparts-

lafalen. Hela åtgerden hade derföre egennyllan att slrida

ven nu någon gäng två serskilda personer lingo bref pS
gamma gods '): — 4:o atl, då Karl Gustaf ej ^ille mot
riksdagsbesluten sälja Lronocods, så befallde han deias

bortpanlande, hvilket var i det närmaste samma sak,

men med annat namn. Han befallte således bortpanta

gods för 600,000 daler silfvermynt, men blott halfva sum-
man kunde anskaffas 'i; — 8:0 alt han 1637 uppmanade
Kammarkollegium alt uppläna och skaffa penningar, me-
delst att pantsälta räntor, gnds och indragna fjerdeparler;

donatarierna skulle högeligen uppmuntras att åter genom
förpanlning lösa till sig de bergslagsbemman och fjerde-

parler, som genom reduktionen hemfölle til) kronan'):
— 6:0 alt rådet och kammarkollegium för delta ändamål
kringskickade till landshöfdingarna ordentliga cirkulärcr

alt hvar i sin ort pädrifva ett sådant boripantande "); —
7:o alt 1659 voro inga ograverade gods mera qvar*); —
80 all 16b9 sände konungen till dem, som troddes Aara

pecningkailar, ett slags cirkulärbref, h>ari de uppmanas
att gifva kronan förskottcr mot pant (ej mer af krono-
gods, ly sådana funnos icke), ulan af tullar, Falukoppar,
skaller m. ra. *').

*) Rådsprol. d. 14 Aug. 1660.

') Bådsprot. d. 16 Jan. 1680. Klas Råiambs ord.

») Tham. Riksd. 1660, p. 117.

*) Bond. Karamarkollegii svar 1672, 1673 på ofrälsestån-

dens skrift 1650. — Detta svar tinnes i mänga arkiver,

vanligen sammanbundit med Kl. Rälambs skrift om 1680
års riksdag. — Det förtjenar tryckas.

*] S. st. Kammarkollegii cirkulär d. 15 Juni 16S7.
'j 5. st. Se Kammarkollegii bref d. 19 Febr, 16o9.
*) S. st. Eli sådant cirkulärbref.
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emot ; och tillika trögheten och den hos många rotado

öfverljgelse , alt kronan fick af egendomarna i adelns ägo

8törre vinst än af deras borlleninandc åt fogdar och ar-

rendatorer. Genast efter Karl Gustafs död höjde sig

derföre många släramor emot reduktionens verkställighet,

och bland dem främst och högljuddast Per Brahes. Han,

Klas Tolf, Bengt Skytte *) och Sliering Rosenhane på-

stodo , alt riket hade af godsen i ndelns hand större, ja

tre gånger större bevillning, än inkomsten var medan de
tillhörde kronan. De påstodo, alt Gustaf Adoll och Kri-

stina eikänt detta förhållande"). Per Brahe sade all

hans eget gods Bogesund nu gaf åt kronan årligen 1,400
daler silfvermynt (?), men att samma Bogesund, förr än

det af Brahe blef uppodladt och medan det ännu var i

kronans hand, lemnade blott 14 r:dr i behållning (?)
***).

Han mente ock, alt reduktionen hittills ingenting annat

åstadkommit, än alt godsen, om hvilkas besittning man
ej hade någon säkerhet, blefvo under liden utsugna och

förstörda y). Han ville di aga reduktionsärendet frän riks-

dagens handläggning, skyllde hela förslaget på Karl Gu-

stafs onda rådgifvare, och påstod, all den konung, som
bragte del i verkställighet, skulle också bringa öfver sig

sjelf samma hal och ovilja, som fordom och af samma
skäl gjorde konung Albrekt olycklig -j-J-).

Men å andra sidan ansågo de flesta inom regerin-

gen den ifrågavarande räfsten vara laglig, ty den var lag-

ligen beslutad; l-iHig, ly den var af beliof och rättvisa

påkallad; nödvändig, ty den var af ofrälsestånden hög-

ligen efterlängtad, orh enda medlet att trygga adeln vid

besittningen af de öfi iga tre fjerdedelarna. I spetsen för

denna åsigt stod Gustaf Bonde, Om, sade han, adeln

icke letnnar ifrån sig fjerdeparlen, så kommer snart

') Rådsprot. d. G Mars 16«S.
••) Rådsprot. d. i O Aug. 1660.

**•) Rådsprot. d. 26 Juni 1661.

f) Rådsprot. d. ö Juni 1660.

j-f) Rådsprot. d. 14 Ang. 1660.
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en konung, som tager alla våra gods; både dem, han

bör hafva, och dem, han icke bör hafva '). Bondes

åsigt gillades af flertalet. Briihe prutade ännu emot, och

ville, att sjelfva reduktions-kollegium åtminstone skulle

som öfverflödigt upphäfvas och dess göromål anförtros

ål kammar-kollegium **). Men förgäfves. Ständerna be-

gärde och regeringen beslöt reduktionens verkställighet,

och för detta ändamål utnämndes ett kollegium, bestå-

ende af 13 personer, hvaribland 6 riksråder ***).

Så blef reduktionen ånyo beslutad och salt i gång.

Men den gick ganska trögt , hvaröfver många klagomål

spordes under åren 1660 och 1661. De följande åren

grep regeringen med mera allvar den saken an. Keduk-

lions-kollcgium fick omständligare föreskrifter och tillika

förnyad befallning att påskynda sina åtgerder ; hvarjemnte

styrelsen sjelf beslöt, att icke bortgifva några kronogods i

omistande orter, ej eller några hemfallna fjerdeparter m.

m. •{). Men under åren 1664 ända till 1667 klagades

återigen öfver samma tröghet, samma långsamhet, sam-

ma slöseri. Ar 1668 saltes ny och ökad fart i reduk-

tionen. Det var en följd af Bjelkc-parliets seger, af Blå

boken och af knotet vid 1668 års riksdag, ^lya förkla-

ringar utfärdades. Liffländska räfsten beslöts; reduktions-

kollegium påskyndades allvarligen, och regeringen ville

och hoppades inom två eller tre år afslula hela fjerde-

parlsräfslen
-J--]-).

Mot Iredskande fattades och kungjordes

del beslut, att, i fall någon förläningsh;ifvare icke inom

sex veckor efter kallelsen hade till reduktions-kollegium

inlemnat sina handlingar, skulle kollegium äga rättighet

och skyldighet att gcRom kronobetjeningcn lägga qvatstad

på -räntorna af de ifriigavarande godsen. Föreskrifterna

voro så ändamålsenliga, att de sedermera blefvo af Karl

•) Bådsprot. A. i4 Aug. 16C0.
"•) Rådsprol. cl. 19 Nov. 1660.

••*) Bådsprot. d. IS Dcc. 1660.

f) Biksark. Rådslag under Kar! Xl:5 niinorriinitet.

vv) Bådsprot. d. 8 Sej't. och 10 0<f. iSiiS.
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Hen ellto snillade och i flera år följda. Också fortgick

reduktionen Irån delta år ined något ineia drift än förut *^.

TiU läiifagarues furdd och reduktionens niildring to-

gos lid efter anij;in åtskilhga beslut. Till ex. 1. alt de,

5orn ej fåll mer än tre hela Iiemman , .skulle vara befria-

de från fjerdcpartsreduktioiien '*], tydligen en ålgerd till

fördel för fattiga donatarier; — vidare, att de, som af

Karl Gu.staf erhållit bekräftelse på sina gods, skulle på
samma sätt vara befriade frän reduktion ***); likaså de

gårdar, som blifvit bortgifna efter 16S5 f). Afven be-

slöts, Att i vissa fall borde blott sista årets ranta åter-

gäldas 77V Likaså lemnades oreducerade smärre ängar

och fiskerier samt lifslids friheter äfven i förbudna orter,

såsom liarl Gustaf redan medgifvit. Vid annalkandet af

Bremiska kriget beslöt man ock alt bortpanta indragna

fjerdeparler o. s. v.

A andra sidan förekomma flere bevis , att regeringen

verkligen sökte framdrifva saken och bevara konungens

rätt. Ofta befalldes reduktionen påskynda sina arbe-

ten fff). Jemnförclsevis blefvo ganska få eftergifter på
reducerade fjerdeparler beviljade '-j-); och många obilliga

*) Nord. Bund. FoI. N:o 30, der mänga upplysningar om
redukt. (örefinnas. — På Piksarkivci finnes ock ett litet

qvartband, /nnchällande brcf till reduktionen; men denna
samling är ej på långt när fullständig.

*'j llådsprot. d. 19 Mars 1660. Se Bond. FoI. 29. Råds-
prol. d. 16 Mars 1661.

**•} Jiilisarlc. lin liten i 4:to samnicnbäftad bok, innchällan-

de anteckningar om reduktionen. Regeringens beslut d.

8 April 1661.

t) S. si. d. 14 Mars 1663.

it) S. st. d. 51 Juli 1666.

ift) lieduklionskanslid. Regcr. till Redukt.-koll. d. 11 Dcc.

1660. RådsproU d. 4 April 1663. Nord. Tol. bund.

N-.o .^0. Rcger. brcf d. S Aug. 1663 och 10 April 1671.

Rådsprol. d. S Scpt. och 10 Oct. 1668. — Palmsköld.

No 3. T. XII, p. 11. Regeringens bref d. 24 Scpt. 1668.

•f) Efter en ungefärlig öfversigt af Nord. Bund. FoI. N:o 30

hn vi funnit följande efleigifler. År I660, ingen; 1661,



anspråk lillhaknvij>ades med allvar. Sjclf beslöt regerin-

gen gång efler annan all ej boitgifva kronogods, ej tala

för dylika åtgärder*) m. m.

Mycken tvist uppslod, Imruvida reduktionen skulle

öfvergå de utom Sverge och Finnland belägna och i sed-

nare år eröfrade landskapen. Karl Gustaf hade IGSS
uppskjutit frågan» afgörande till närmare undersökning.

Förmyndarestyrelsen lann efter flere öfverläggningar en

sådan reduktion vara både billig och rättvis; men beslöt

likaledes att uppskjuta verkställigheten, tills närmare un-

dersökning föregått**). Två år derefter afgjordes dock,

all Halland skulle inbegripas under reduktionen ; ty för-

hållandena i detta landskap voro i allmänhet lika med
dem i det öfriga Sverge. Men Ingermanland, Estland,

Lifiland, Pommern och Bremen med sina helt och hållet

egna författningar skulle lills vidnre Icmnas orörda ***),

Dels Iviflade man om reduktionens laglighct i detta landf);

dels fruktade man alt bland innevånarne väcka för stort

missnöje. Sluleligen hade också regeringsherrarna der-

slädes ganska betydliga donationer. Provinserna sjclfvJi

undanbado sig äfveu reduktionen och förklarade, alt de

genom densamma skulle blilva förstörda ff ). Älen å an-

dra sidan beräknades, att räfstens genomföiandc i dessa

orler skulle årligen gifva kronan 50,000 daler silfver-

mynt '['cf)' Andleligen beslöt styrelsen alt gripa sakcu

iiifjen; 1662, 2; 1GG3, ingen; 1664, 1; 166o, 2; 1666, S;
1667, 1; 1668, ingen; 1669, ?; 1670, ingen; 1671, 1;
1672, ingen. Vi misstänka dock, att cftcigitcrtia va: it

vida flere. Slåliända gäller liärvid samma anmärkning,
som vi gjort vid Karl Gustafs undantag frän reduktionen.

•) Rådsprol. d. 19 Jan. och 19 Mirs 1G61, m. fl. Rii<sark.

Rådslag under Karl den elflcs miiiorcnnitet.

•') Riksark. d. 14 Mars 16C3.

***) 5. st. d. 10 Juli 1667.

i) Rädsprot. d. 6 Febr. 1663.

ff) Rådsprot. d. 27 Febr. 1662 och d. 24 Nov. 1672.

ttt) Rådsprol. d.9 JuH 1668. Summan tyckes vara för liten.
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an; ocli ell utskoll förordoades att börja rcduktionsai be-

tel i besagde landskap *).

En annan omständighet väckte mänga tvister. Alla

bergslager liörde till snkallade omislande orter, der hvarje

förläning skulle bel och hjllen återkallas till kronan.

Ofverallt uppstodo nu häftiga tvister, hvilka hemman som
rätteligen hörde under bergslagerna eller icke. En jor-

debok hade deröfver 16S7 blifvit upprättad; men arbe-

tet var ej pålitligt ; det utsträckte bergslagerna för långt.

Riksrådet Creutz ville ej underskrifva denna bergslags-

jordebok; och år 1662 blef den, som oduglig, förka-

stad. Den låg dock qvar i rikets gömmor. De la Gardie

sade: boken bör förstöras, eljest blifver den hanhända
hundra år härefter framdragen och ansedd som en

bevisande handling. Då skall folket beskärma sig och

säga: ))dcnna bok hafva Irohjertade fosterlandsvänner

utarbetat ; men egcnnyttiga regeringsherrar undertryckt. x*

Sedan antager man den, reducerar efter den; och stör-

tar så hundradttals oskyldiga personer i fattigdom

och elände. Boken biel dock ej förstörd; man skulle

blott i kanten anmärka de origliga uppgifterna **].

Verkställigheten af fjerdepartsräfsten blef visserligen

under riksförmyndarnes styrelse bedrifven med mera ifver

orh framgång än under Karl Gustafs tid. I det hela

gick den dock tiögt och ovilIip;t. Allt, hvad den ål

kronan under dessa tretton år inbragie, var 1211 iiela

hemman med en årlig ränta af 37,S9S daler silfver-

mynt ***).

*) Nord. FoI. Bunden N:o 30. Regeringens förordnande

d. 25 Nov. 1668 för nämnde kommission, och S- st. re-

geringens berallning om instruktion för densamma d. 19
Oct. 1669.

**) Råflsprot. d. 8 Sepl. 1G68.
'•) I Kammar-koUegii arkiv, och det säkalladc Reduktions-

kansliet finnes ett fCort Extrakt på de gods och lägen-

heter, som enligt 1655 års riksdegsbeslut hafva i Sverge

oeh Finnland åren 1660—1672 inclusive hemfallit till

kronan. — ge bär ett utdrog derur.
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De fjeideparlei, soni icke Iiuntio indi«gas, lorlforo

alt, iOin förut, betala årlig ränta till kronan. Hehall-

ningen af denna inkomst steg till omkring 40 eller 50,000

daler silfvermynt årligen*); men minskades naturligtvis i

samma mån, som godjcn indrogos.

Indragna fjcrJepar-
*. . Alla slags indrag- ler, som inbegripas

ningar. under /öreslående.

Mantal. Ränta. Mantal. R;inta.

1660 34'/-,. 1051: 1 2. 87: 8.

1661 54'%^. 2063: 29 19 /i^. 460: —
1662 249/3. 7078: 28 178/;. 5099: 13.

1663 230 'yj4. 7834: 2 27'%,. 869: 3.

1664 51 "/j^. 1500; 20 ^7 "/.,,. 766: 4.

1663 7S^y„. 2180: 26 37^7,8. 944: 23.

1666 7l"/,g. 24.35: 28 49 '/^g. 1466: 1.

1667 17%. 756: 3 9. 432: 23,

1668 105'/;4. 3229: 14 ya'/;^. 2267: 23.

1669 S9'y.,,. 2631: 9 67 'V.^. 1974: 31.

4670 83%*. 298.3: 11 50'%,. 1601: 8.

1671 60/;. 1527: 3 14%* 612: 19.

1672 86% g. 2323: 10 70^%.. 1925: 23.

Summa 1211%6. 37,595: 24. 633%^. 18,507: 21.

Bland dessa 1211 /g hafva exspirerade

Norrköpings-besluts gods utgjort 467%. 14,898: 5.

Denna uppsats visar, huru reduktionen gick framåt

under åren 1662, 1663, medan Gustar Bondes inn\ lande

varade; huru den sedan under De la Gardies ailmagtstid

mattades; huru den sist med Bjelke-parliets uppkomst
efter 1667 återigen försattes i lifligarc verksamhet.

*) I Kammarkotl. arkiv, rikshufvudböckerna för 1662, 1668.

1669 (de enda, som äro qvar), finnas om denna ränta

följande uppgifter:

1602. 1668. 1669.
Inkomst. Influten

fjerdepartsränta 99,762: 1.14. 88,124:13.10. 85,718:15.19').

Åfkortning, Do-
natariens frihet

från fjerdeparts-

ränta .... 28,468:31.14. 27,032:22. 6. 50,967:14. 9.

') Fjcrdepartsräntan 1669 var enligt B. Rosenblad i Svea

X. 112. daler silfvermynt 90,653.



En annan sida af reduklionsväsendel var regeringens

hushållning med de kronogods, som antingen möjligtvis

voro ännu i behåll, eller ock genom reduktionen återigen

hemföllo till kronan. I detta hänseende visade regerin-

gen stort slöseri, och en miiiigd gods och hemfallna fjer-

departcr blcfvo omigen antingen genom gåfvor eller för-

pantning skilda fråu kronan ').

SJUTTONDE KAPITLET.

OM RIKSeUSHÅLLNINGEIV **).

Detta ämne hade redan länge varit föremål för fo-

sterlandsvännens år efter år växande bekymmer. Allt-

sedan 1643 hade staten ej mera burit sig, och från delta

är ökades utgifterna och skulderna oupphörligt. Afven

oredan och villervallan. Elter år 1649 hade räkenskaps-

1662. 1668. 1669.
Anordning, Aflö-

ning åt sjelfva

reduktionskolle-

gium . . . . 8,800: 16,läO: H.ISO:

Således kronans
behålln. af fjei-

depaitsräntan . 62,493: 2. — 41,942:25. 4. 43,601: 1.10,

I samma arkiv finnes ett kort extrakt pa medel och

räntor, hvilkct upptager Tjerdepai tsräiilan för 1660 till

S5,85l: 3. ocli fiir 1672 till 27,S67: 16., allt daler silf-

\eimynt.
I mksark. Kl. Rålambs deduklion finnes Fägersljer-

nas. Gyllenborgs och lilas vederläggning af M. G. De la

Gardies skrift. De säga, att fjcrdcpartsrantan år 1671 var

47,136 dalcr silfvernijiit mindre iin 1660. Är 1671 skulle

den således ha utgjort 33,713; 3.

*) Se närmare uppgifter härom i nästa kapitel, sä framt

neml. der rörekommande siffror äro fullt tillförlitliga.

**) Härmed jemnföres ock innehållet af XIII. Del. kap. 18,

••m striden niollan Gustaf Bonde och M. G. Do la Gardie.
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böckerna ej mer blifvit ordt-nlligl granskade *;. Frän och

med 16S4 till och ined 1659 voro inga rilishufvudböc-

ler uppgjorda. Karl Gustaf hade till och med förbudit

en sådan åtgerd, förebärande, att rikets fiender derige-

nom kunde med en enda blick öfverskåda dess ställning.

Härtill kom den villervalla , som förorsakades af kriget

och af den dubbla styrelsen ; den ena hos konungen i

lägret, den andra hos rådet i Stockholm. Man kan häraf

ana del tillstånd , hvari rikshushållningen befanns vid Rar]

Gustafs död. Statens erkända skuld, d. 1 Januari 1660,

utgjorde 10,680,109 daler och 6 öre silfvermynl **). I

I
Rådsprol. d. 10 Mars 1663.

) Denna uppgift grundar sig pä en i Kammar-koUegii ar-

kiv bland reduktions-handlingarna befintlig tabcllarisk öf-

versigt öfver finanserna 1660—1672. Se här ett utdrag

af dess hufvudpunkter.

Rikets gamla skuld den 1 Jan. 1660 . . 10,680,109: 6.

Ny skuld gjord 1660—1672:
1) Obetalda räntor å

gamla skulden . . . 3,043,671: 27.

2) Betalningar gifna för

fordringar, somKam-
niar-kollcg. ej erkänt 1,239,992: IS.

3) Nya skulder gjorda . 1.278,825: 13. g ^gg ^jg. ^^^

Summa skuld 16,242,598: 29.

Derifrån dragés skuld, betalad under lop-

pet af 1660—1672 . 8,212,366: 31.

Alltså äterstär kronans skuld d. 1 Jan.

1673 daler silfvcrmjnt 8,030,231: 30.

Denna tabellariska öfviTsigt, ehuru ounderskrifven , anse

vi dock >ara den pålitligaste. Dess resultat öfverensstäm-

nier någorlunda med rikshufvudböckerna.

För öfrigt finnas äfven andra uppgifter om riksskul-

den d. 1 Jan. 1660. I Lönb. Handl. X. 9- uppgifva re-

duktionsherrarna densamma, creditorcrnas pretensjoner

inberäknadc, vara 16.030,965 (ungefär samma summa,
hvllkcn här ofvan blifvit uppgifven som skuld, innan af-

hctalningarna afdragits), och utan dessa anspråk 9,998,014.

— I gamma verk XI. 20. uppgifver M. G. De la Girdle
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sä sorglig belägenhet var statsverket, då riksförmyndarne

jnollo^o sljrelsei).

Det blef i deras hand föga bättre. Allt hopp otn

hjelp och upprättelse var ännu visserligen icke förloradt.

Från 1660 till ocli med 1664, eller så länge Gustaf Bonde

ledde dessa ärender, gick allting framåt, och en icke obe-

tydlig del af skulderna betalades. Men sedermera, och

i samma mån De la Gardie fick öfverhanden, började

åter statsbrister och skulder alt växa, mest genom bre-

miska kriget. Sedermera började Brahe- Bjelke- partiet

hejda slöserierna; hvarjemnte konungens annalkande myn-
dighels-ålder uppskrämde vederbörande. Ifrån 1669 blef

man derföre mer sparsam och begynte återigen afbetala

på riksskulden, så alt den vid konungens äntrade till

styrelsen eller d. 1 Januari 1675 var 8,050,231: 30 ').

skulden till 120 Tunnor guld , det vill förmodligen säga

12,000,000, Om riksskulden 1673 d. 1 Jan. märkes att,

i Liden 1682 års riksdag, pag. 29 läses, huru kronans

ämbetsmän 1682 uppgälvo för ständerna, att då återstod

af gamla skulden sedan d. 1 Jan. 167."5 sjuttiofem Tunnor
guld, d. v. s. 7,500,000, allt daler silfvermynt.

*) D. 1 Jan. 1660 var rikels skuld (se

förra notens första punkt) . . . 10,680,109: 6. —
D. 1 Jan. 1662 var skulden, enligt

rikshufvudboken 8,00S,116: 4. 23.

I). 1 Jan. 1663 d:o d:o .... 6,913,582: 16. 14.

År 1666 var statsbristen för året (se

Rådsprot. d. 6 Juli och d. 6 Dec.

1666) 2,000,000.
I). 1 Jan. 1668 var skulden, enligt

rikshufvudliolv 9,7f.'>,6S7: 8. 16.

I). 1 Jan. 1669 d:o d:o . . . . 10,055,051: 9. 18,

D. 1 Jon. 1670 d:o d:o . . . . 9,934,868: 81. 17.

D. 1 Jan. 1673 var erkända skulden

(se förra noten) 8,0.^0,231: ."50. —
S. 1). var likets erkända skuld enligt

en annan uppgift, ncmi. af reduk-

tionshcrrarna (se Lönb. Handl. X.
9, om fordringarna blifva afdragna) 12,191,144: -- —

S. T). vMr rikets skuld enligt d:o d:o,

fordringsägarnas anspråk inräknade

(se samma ställe) 20,376,785: — —



Föiinyndaie-slvrclaen liade sålunda minskat riks-skulden

ined 2,649,877 daler silfvermjnt och 8 Öre. — Men å

andra sidan Lade samma regering bortpantat kronogods

för en summa af 368,410: 10 *). När denna använda

tillgång afiäknas, så blir summan af förminskad skuld

endast 2,081,466 dal. 50 öre silfverm} tit.

Det var väl någon, men dock allt för liten insparing

under hela tretton års styrelse, och den fredlig; med
undanlag af del lilla bremiska kriget. Skuldens hastiga

förminskning under de första fyra och tre sista åren vi-

sar, till hvad lyckligt slut man kommit, om Gustaf Bon-
des eller till och med Bjelkepartiets grundsatser hela ti-

den blifvit följda. På De la Gardie och hans vänner

faller första och största skulden till niissluishållningen

,

till den olyckliga utgången. Andra partiets lel var, att

ej med nog kraft, mod och ihärdighet sätta sig emot De
la Gardianernas slösande, vacklande och lättsinniga åtger-

der, och alt sjelf någon gång hafva deltagit deri. De
fingo längre fram dyrt plikta för denna sin efterlålenhel,

-sin svaghet.

Vi vilja slutligen har och på ett ställe sammanföra
de hufvudsakligaste beskyllningar, som den blifvande re-

duktionen sedermera framställde mot dessa riksförmynda-

les hushållning med allmänna medlen.

l:o Oaktadt förra årens erfarenhet och varningar

fortsattes bruket af donationer; och sådana bortgåfvoi

endast i Sverge och Finnland för en tillhoparäknad ränta

af 727,044: 20. Dock märkes, att i sufnman ingå gods

för 92,897 daler 5 öre silfvermynt, hvilka redan förut

voro af Karl Gustaf bortlofvade **). Flere gånger beslöt

Bland dessa tal anse vi den första uppgiften säkrast.

Den öfverensstiimraer närmast med rikshufvudböckerna.
*) Se nästa noten.

**) Kam -koUegii arkiv, rcduktionshandlingar, jfr Eiksark.

Klas Råiambs deduktion; reduktionsherrarnas vederlägg-

ning.

Räkningen i Kammar-kollegii rcduklionshandlingar

har följande utseende: »J{orl slut ö^ver donalioncr från
i(}60—1672 inclushe.D
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inan all Insluäiika eller upphöra nied donatioiiernn, »nen

förgäfves. Dock aflog deras anlal, ju närmare niau kom
till förmyndarc-stArelsens slut. For ölrigt må man ej

förcslälla sig, all alla dessa skänker gåfvos åt adeln en-

sam. På dess loll föllo vid pass 715, på ofrälseslånden

deremol 4-i3 donalioner *).

2:o All sälja kronogods och skalleränlor var för-

budet. Man började i slällel förpanta dem. Det var

»äslaii samraa sak, Lloll med olika form och namn. Så

förpantade man gods för S68,4i0 daler 10 öre silfver-

inynt **).

Exspekt.
Norrköpings
besluts-gods.

Svenska kontoret 828,201: S. 2,008: 1.

Finska kontoret . 206,340: 15. — —

Summa.

250,209. 9.

206,340: 15.

Summa d. s.m. 434,541: 23. 2,008: 1. 436,549: 24.

Donationer Lifs- och

loTvade af Behag!, tids Summa.
Karl Gustaf. friheter.

Svenska kontoret 92,897: 5. 104,116: 8. 197,013: 1.-^.

Finska kontoret . — — 93,481: 15. 93,481: 15.

Summa d. s. ni. 92,897: 5, 197,597: 23. 290,494: 28.

För öfiigt kan man ej vara nog försiglig I dessa ämnen.

Det var en partitid. Icke ens siffrorna äro att lita på.

Tågom ett exenipel just i detta ämne! Blå boken inne-

höll, att riksförniyndarne liadc intill 1668 bortgifvit gods

till en årlig ränta af 311,396 daler silfvcrmynt '). Denna
uppgift har hittills 1 vår historia figurerat som en oemot-

säglig och svär beskyllning. HTcn se! Då Blå boken i

rådet af De la Gardie granskades, vederlade han hela

beskyllningen och visade, att den uppkommit af slarf och

oreda i bokföiandct, att man egentligen ej bortdonerat

mer än för 21,000 daler silfvcrmynt; — och Blå bokens

författare, herrarna af Bjelkepartiet, måste medgifva, att

så var, och alt uppgiften borde ändras '^].

*) Efter ett ungefärligt öfvcrslag af de uppgifter, som finnai

spridda i titulaturrcgistren för åren 1660—1672.
*') Kam. koll. ark. Rcduktionshandl.

') Lönb. Hist. Ark. II. 41.

») Se Rådfiprot. d. 4 Dec. 1668.
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?:o Man hade UDdanlagsvis bevilja) tullfrilieler, och
del blott i Sverge och Finnland för eu bumina af 423,443
dalei* 22 öre sillvermjnt *).

4:o Man hade genom liopparmyntningeDS återta-

gande ådragit kronan en förlust af 266j8o0 daler 11 öre

S penningar silfvermynt **).

S:o Man hade af kopparmyntuingen bortdonerat

1S9.647 dal. 10 öre 7 penningar silfvermynt ***).

6:o Man hade för sysslor eller löneförhöjningar»

tillkomna efler 1662, ulbetalat, efter afkorlning, 603,367
dal. 18 öre silfvern)ynt f).

7:0 Man hade efterskänkt skulder, kaduker och
konfiskationer för 71,093 daler silfvermynt {"{).

8:o På låneförhaudlingar hade man ådragit Lrouaa

en förlust af 718,366 daler silfvermynt -i-l-T).

9:0 Utöfver lag hade rådsherrarna för sina egna

personer åtnjutit i löneförhöjningar, donationer, penninge-

gåfvor, dagsverken af kronans manskap, användande af

kronans ammunition, en summa af 943,600 daler 3 öre

12 penningar silfvermynt *-J-].

10:o Betalningar af regeringen , utöfver Kammar-
kollegii liqvidationer, beviljade ut judsherrarna sjelfva,

stego till en summa af 934,910 daler silfvermynt **f).

*) S. st. Jfr Biksark. Klas Råiambs deduktion. Reduk-
tionsherrarnas vederläggning.

") Kam. koll. ark. S. st.

*'*) 5. s(. Jfr Klas Råiambs deduktion. S. st.

•J-)
S. st. JTr Biksark. Klas Råiambs dedukt. Reduktions-
herrarnas vederläggning, der suDiman uppgirvet till

2.215,474 daler silfvermynt.

if ) S. st.

iti) S. st.

*f) I.önb. Handl. XI. 62.

••f; S. st. pag. 61. I De la Gardiska Arkivet XII. 118. fin-

nes en uppgilt öfver poster, som förmyndarpstjrclsen ut-

betalat i strid mot de fattade general-resolutionerna. Den
stiger der till 1,213,338 dal. 8% öre silfv.mynt. Denna
uppgift omfattar troligen hvad som utbetalats, ej blott åt

regeringen, utan öfveH ät andra. De rejeringsherrar.sons
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Så mänga och så svåra äio beskyllningarna. Dock

bör anmiirkas, att de blifvit uppsatta af ett inolpsjrti,

och att detta i sin seger undertryckte de anklagades för-

svarsskrifter. Sjelfva de räkningar, hvarpå dessa fordrin-

gar grundades, drifva rättvisan stundom till hårdhet, till

obillighet. I hvad mån beskyllningarua voro rättvisa eller

ej, kunna vi likväl ännu icke bestäindt afg^ra. Månne
någonsin?

I jemnförelse ined de förra krigiska tiderna voro

undersåtarnes skattebördor mycket lättade. Inga utom-

ordentliga bevillningar gåfvos utom en krigsgerd 1660
och en 1668, och det ofvannämnde understödet åt flot-

tan år 1664.

ADERTONDE KAPITLET.

MISSNÖJEN INOM LANDET.

1 tolfte kapitlet är taladt om det missnöje, soin ut-

biedde sig hufvudsakligast bland borgare och bönder, när

regeringen ville afskafla de grofva försnillningarna med
tullar och mantalspenningar.

Någonting dylikt spordes 1671 om de sa kallade

hammarpatronerna. För alt åt den utblottade skatlkam-

inaren skaffa medel, föreslog De la Gardie en föriif.jning

i tullen på det stångjern, som utskeppades. Afgiflen var

ej svår. Men hela den mägtiga hopen af bruksägare bör-

jade att deröfver knota högt och med bittra ord förfölja

den, som ansågs vara upphofsman dertill. Regeringen

skrämdes och afskaffade tullen.

hårdast träffas af anklagelserna i denna punkt, aro Earl
Gustaf Wrangel för 171,669: 2.3. 13., M. G. De la Gardie

för 105,263: 19. 10., G. O. Stenbock för 55,208: 23. 10.,

Klas Tott 48,245: 16., Schlippenbach 69,388: 7., ra. fl.

I allmänhet märkes, att De la Gardlanerna togo mest.

oeb Bjelkevänucina minst.
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1 öfrigt spordes oi o och knorr 5r 1662 i Småland *)

och i Dalarna 1663 **). I alhniinhel visade dock allmo-

gen vida mindre missnöje och oro an under de båda

/öiegående regeringarna. Den hugnades af fredens väl-

signelse, af knekleutskrifningarnas minskning, gerdernas

riäslan fullkomliga försvinnande och en jemnförelsevis mot

förra lider ordentligare förvaltning.

Oenigheten mellan hög- och lågadeln och denne

sednares missnöjen äro redan omtalade.

Starkaste oviljan spordes inom preste- och borgare-

stunden. Orsaker dertill voro regeringens oskicklighet,

vankelmod, egennytta och misshushållning; äfven dess

svaghet, hvilkcn dessutom gaf de missnöjda mod att höja

sina röster.

Mesta och bittraste oviljan väcktes dock af adelns

anspråk, dess gårdsrätt, dess giftermälsstadga , dess hög-

mod m. m. , hvilket allt lät i dagliga sammanlefnaden

känna sig såsom tusentals nålslygn för ofrälsemännens

,

presternas och borgrarnas stolthet och frihelssinne. Man
jcmnförde förtjenslerna med anspråken och härmades så

mycket mera. Delta slåndsagg var det egentligaste och

svåraste oenighetalröet. I det hufvudsakliga deremol åt-

njöt medelklassen liksom hela riket lättnad i gcrder och

utskrilningar. Äfven dess medlemmar förhöllo sig der-

före stilla och afvaktade Karl den elftes uppträdande på

tronen. Att denna konung skulle erhålla ökadt, kanske

oinskränkt välde och sedan göra slut på högadelns eller

i allmänhet på adelns öfvermod och öfvermagt; detta

blef mer och mer föremålet hvart inom sin krets för

lågadelns och för ofrälsemännens önskningar.

•) liådsprot. d. 6 och 2S Mars 1662.

") Rådsprot. d. 3 Oct. ICfiS.

" •')2®5<' •

'





Åf trycket har utkommit och finnes till salu hos alla

solida bokhandlare i Stockholm och landsorten:

Fryxcll, And.: Handlingar röiandc Sverigtrs historia, ur ut-

rikes arliivcr samlade, 4 delar. — l:a del. 2: 2 5. 2:adel.

2: 24. 3:e del. 2; 12. 4:e del. 2: IC.

Guldbrand, Gabriel: Norden i forntiden, 1: 21.

Handlingar rörande Sveriges iildre, nyare och njaste historia

samt historiska personer, utgifnc af elt sällskap; nio de-

'lar, som tillsammans säljas till nedsatt pris af 4: 24.

eller 24 sk. för livarje del; utgörande mindre än hälften

af ursprungliga boklädspriset.

Siockholm, dess historia och topografi, samt beskrifning ora

allmanna byggnader, embetsverk och inrättningar m. m.,

förra del. innef. stadens historia från dess anläggning till

närvarande tid; 2: 16.

von Vcgesach, Ernst: Svenska armco.-is fälttåg i Tyskland
aren 1805—1803; 32 sk.

Ekelund, J.: Anteckningar i fäderneslandets häfder, för unga
och gamla, i synnerhet bland allmogen; med teckningar

af alia \yasaregcnternas bröstbilder; 24 sk.

Allmän historia frun de äldsta urkunder till närvarande tid,

för länkande vänner af historien, bearbetad af liotleek,

jur. dokt. , storfiirsteligt badiskt hofråd och prof. vid

högskolan i Frciburg; öfvers. från 10:e uppl. 10 delar,

bundne 11: 32., haft. 8: 16.

Den klassiska fornålderns hjcltcsagor, efter dess skalder och
berättare, af G- Schwab; öfvers., kompl. i 7 del.; 6: 4.

Aristides och Themistocles, af J A. Fessler, öfvers. af Joh.
Aslröm, theol. doktor, kontraktsprost m. m.; 2 delar,

5 R:dr.

Romerska antiqviteter, eller de gamla romarnes bruk, seder

och lagar, af Alexander Adam, rektor vid högskolan i

Kdinburg; öfvers , 2 del. med plancher, 4: 40.

Galleri af de märkvärdigaste händelser i verldshistorien, ifrån

kristna tideräkningens början, för läsare af alla stånd, af

n. Forlmann; öfvers., 3 delar; l:a del. 2 R:dr, U.a del.

2 R:dr, 3:e del. 2: 24.

Handbok i medeltidens historia, af M. des Michtls, rektor

vid akademien i Aix; 2 R:dr.

De tre sista århundradenas sedliga och politiska läror, of M.
J. Mattcr; öfvers. frän fransvskan af N. IgneU; 2 delar.

4 R:<jr.



Europa efter 481.1, bislorisk-statistlsk handbok af Fr. Klee

;

öfvers. , 2: 12.

Krönika för året 1839, historiskt försök af J. £/f*'unf?.- 2: .'52.

Memoirer öfver Pohlen under ryska väldet, efter ett tvåårigt

vistande. i Warschau. af Harro Harring, afskedad jun-
ker vid kejserliga ryska lifgardes-lancier-regiraentet: stor-

furst Konstantin; 2 del., 2; 16.

Bonaparliana, eller en samling nnekcloter och karaktersdrag
af Napoleon Bonaparte; 1 R:dr.

Poppe, J. U.: Historisk öfvcrsigt af de märkvärdigaste upp-
finningar i konster och veltenskaper; i delar i 2 band;
2: 12.

Historia öfver Samtidens litteratur; föreliisningar af Theodor
Mundt; öfvers. med tillagda noter af C. J. Lénslröm;
2 delar, 3 R:dr.

Fn resetur genom Sverige, geograflsk läsebok för barn af alla

stånd; till befordran af kännedomen om fäderneslandet;

24 sk. haft., 21 sk. 4 r:st. i ex.

Beschreibung zu der Cbarte uber das Fahrwasscr von Stock-
holm durch den Gotha-Canal nach Gothenburg, heraus-

gegeben im Jabre 1838, von F. Schuitz; jezt vom Ver-
fasser durchgesehen und darnach im Deutsche ilbersetzt

von d:r A. O. F. Freese, königl. Hofprediger; 1 R:dr.
Försök till lärobok i geograflen, för gymnasier samt lärdoms-

och apologistskolor, af Carl Jacob Svedelius, filos, mag.;
förra afdeln., inneh. globlära samt fysisk och politisk

geografi; 2 R:dr.
Minnen af en blind, eller romantiserad resa kring jorden, af

Elienne Arayo; öfvers.; 4 delar; la del. 2 R dr; 2:a

del. 2 Rdr; 3:e del. 1: 40.; 4:e del. 1: 32.

Sarahällslifvet i Amerika, eller resor i Förenta Staterna, nf

Harriet Marlineau, öfvers. frän engelskan i 2 delar, l:a

del. 2: 24.; 2:a del. 2: 12.
Resor i södra Amerika åren 1836, 1837 och 1838, af Carl

Ang. Gosselman; l:a del.: resa från England till Men-
doza, Aug. 1836—Jan. 1837, med karta och plansch;
2: 32.

Logaritmiska och trigonometriska tabeller, utg. afi?. .4. Bjor/f-

man; 2 delar; förra del. 1: 36.; sediiare del. 1: 16.

H. F. Hamillon: Analytisk framställning af koniska sektio-

nerna; öfvers. af C. W. Eneberg, med 4plancher: 1:36.

Några underrättelser om Amerika, till upplysning och nytta

för dem, som ämna dit utflytta, samt emigrantförenin-

gens stadgar och förslager för en tillämnad utflyttning

är 1841; utj. af föreningen!» sekreterare, med en karta,

S4 sk.
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